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Stjerne Finans A/S
Omkring Leasingfinansiering af taxibiler.

Stjerne Finans A/S og i øvrigt også vores konkurrenter har tidligere frarådet leasing fordi det ikke
egner sig til taxi, da taxivognmænd ikke er momsregistrerede.
Den nemmeste måde for dig at se om et leasingtilbud er fordelagtigt er at lægge alle ydelserne
sammen.
Du skal huske at rest eller scrapværdien også skal tillægges og der skal tillægges moms.
Det beløb du kommer frem til er ikke det fulde beløb, da du skal betale moms ved videre salg af
bilen. Sælger du bilen til kr. 100.000 skal du lægge momsen på kr. 20.000 som du skal betale til.
Det tal du kommer frem til kan du sammenligne med lånefinansering ved at tage summen af
låneydelser + evt. restgæld ved udløb.
Omkring skat skal du ikke tage hensyn til noget, da du får rentefradrag + fradrag for afskrivninger,
som nøjagtigt svarer til fradraget for leasingydelser. Ved lånefinansiering har du mulighed for at
skubbe dit fradrag frem eller tilbage. Det har du ikke ved leasing og der er således en fordel ved
lånefinansiering.
Omkring leasingfinansiering af privatbiler.
Der burde gælde samme forhold som med taxibilerne, da private ikke er momsregistrerede.
Bilimportørerne har mulighed for at gøre leasing for private fordelagtig på grund af
registreringsafgiften.
Således kan biler til leasing importeres fra importørens egen fabrik til en kunstig lav pris. Da der
betales registreringsafgift af importprisen til Danmark kan der spares store penge, da de
privatleasede biler skal leveres tilbage til leasingselskabet efter leasingperiodens udløb.
Leasingselskaberne som er ejede af bilfabrikkerne har den fordel at de ikke betaler den samlede
registreringsafgift, men betaler en månedlig afgift i forhold til registreringsafgiftens størrelse. Ved
leasingperiodens udløb eksporteres bilen ud af landet og fortjenesten udligner den rabat fabrikken
gav i første omgang.
Den mindre registreringsafgift gør at leasingydelsen kan sættes lavere.
Det er således den mindre registreringsafgift der gør leasing finansiering for private fordelagtig.
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