Genoptagelse – momsfradrag ved leasing af biler
Bilforhandlere kan i større omfang få fuldt momsfradrag af leasingydelser

Bilbranchen har siden 2018 ventet på Skattestyrelsens Styresignal om genoptagelse, efter
Landsskatteren gav en bilforhandler medhold i,
at der var fuldt momsfradrag for leasingydelser
for personbiler anvendt til ærindekørsel.

Tidligere praksis
Efter den tidligere praksis havde bilforhandlere begrænset momsfradrag, når leasede personbiler blev
anvendt til ærindekørsel – forudsat leasingaftalen var
på mere end 6 måneder, og den erhvervsmæssige kørsel udgjorde mere end 10% af den samlede kørsel.

driftsomkostninger, som f.eks. brændstof, vask, reparationer m.v.

Ansøgning om genoptagelse
Bilforhandlere m.fl., som kun har taget begrænset eller
intet momsfradrag af leasingydelserne/driftsomkostningerne, kan anmode om ekstraordinær genoptagelse
af momsgrundlaget for perioden:
•

1. januar 2010 til dd.

Ansøgning om ekstraordinær genoptagelse
indsendes til Skattestyrelsen senest den:

skal

Ændret praksis

•

Den ændrede praksis medfører, at bilforhandlere også
kan opnå fuldt momsfradrag for leasingydelsen, når bilforhandleren anvender personbiler til ærindekørsel.

Ansøgninger efter denne dato er omfattet af den
almindelige forældelsesfrist på 3 år.

Eksempler på kørsel med fuldt momsfradrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ærindekørsel mellem afdelinger
Ærindekørsel efter reservedele
Demokørsel
Udlejning mod betaling
Udlejning uden særskilt lejebetaling
Udlejning ifm. med garantireparation af nye biler,
med eller uden særskilt leje
Udlejning ifm. service på biler omfattet af
servicekontrakter
Udlejning ifm. forsikringsskader, hvor lejebiler stilles
gratis til rådighed.

14. juni 2022.

Ansøgningen skal indeholde en specificeret opgørelse
af kravet med relevant regnskabsmateriale. Ansøgningen indsendes via TastSelv Erhverv, eller til Skattestyrelsen i Sakskøbing.

Afslutning
Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed ved
spørgsmål - og med rådgivning og assistance i forbindelse med tilbagesøgningen og vurdering af momshåndteringen.
Kontakt derfor en revisor i Beierholm eller Beierholms
Skatteafdeling for yderligere oplysninger.

Eksempel på kørsel med begrænset momsfradrag:
•

Privat kørsel for indehaver eller medarbejdere
(f.eks. fri bil).
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Driftsomkostninger
Når forhandleren har fuldt momsfradrag for leasingydelserne, er der også fuldt momsfradrag for
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Tel.: 96 34 78 11
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