Ti vigtige overvejelser om biler
Tag altid fornuften med, når du skal have ny bil

I dag er mere end to ud af tre firmabiler erhvervsleaset. Tallet er eksploderet inden for
de senere år, fordi den samlede leasingpris
er fuldt ud konkurrencedygtig med prisen
ved køb af bil. Ved leasing er der nemlig
mulighed for kun at betale en forholdsmæssig registreringsafgift og ikke den fulde. Dog
er dit vigtigste valg ikke, om du skal lease
eller købe, men om du skal vælge firmabil
med beskatning eller egen bil med kilometerpenge. Denne guide hjælper dig igennem
ti vigtige overvejelser, så du kan træffe den
rette beslutning.

Mange vælger bil med hjertet. Men glem ikke
at tage fornuften med på råd, inden du træffer en
beslutning og underskriver aftalen hos bilforhandleren
eller leasingselskabet.

Indledende overvejelser
Det er ikke omkostningsfrit at eje eller lease
en bil, uanset om du har firmabil eller egen
bil, ligesom det heller ikke er omkostningsfrit at sælge sin bil eller træde ud af en
leasingaftale før tid. Vælg derfor en bil, der
passer til dine behov og din økonomi.

Økonomiske overvejelser
Dernæst skal du overveje en række mere
konkrete faktorer. Det kræver omfattende
beregninger og indgående kendskab til beskatningsregler at finde ud af, om det bedst
kan svare sig for dig at vælge firmabil
med beskatning eller egen bil med kilometerpenge?

Inden du bliver forelsket i en bestemt model, bør du overveje en række faktorer, som:
1. F
 oretrækker du en benzin-, dieseleller elbil? Hvad betyder det miljø- og
brandingmæssigt for dig at køre i en
miljøvenlig bil?
2. Hvilken type virksomhed har du? Har du
mere brug for en varebil end en sportsvogn – eller omvendt? Er du håndværker,
kan det måske være en fordel at have en
varebil på gule plader i virksomheden
uden beskatning, samt en privatbil ved
siden af. Er du konsulent, kan det være
fordelagtigt med en firmabil.

3. Hvilken prisklasse passer til dig og din
virksomhed? Går du efter en Fiat 500 eller en Mercedes? Hvad er bilens samlede
pris inkl. eventuelt ekstraudstyr, og hvad
er de løbende driftsudgifter?

Du skal derfor overveje følgende:
4. Hvor lang er afstanden mellem hjem og
arbejde?
5. Hvor mange km forventer du at køre om
året fordelt mellem privat og erhvervsmæssig kørsel?
6. Skal bilen være ny eller brugt? Er bilen under tre år gammel beskattes den som ny
– er den over tre år, beskattes den som
brugt. Uanset om du køber eller leaser
en brugt bil, bliver du beskattet af bilens
værdi den dag, aftalen underskrives.

7. L
 av en indledende beregning ved hjælp
af Deloitte’s nye app Firmabil. Tast dine
forudsætninger ind i forhold til pris, antal
km, fordeling mellem privat og erhverv,
og hvor langt bilen kører per liter.
App’en beregner, om det bedst kan
betale sig at køre i firmabil med beskatning eller egen bil med kilometerpenge.
App’en egner sig til både ejerledere og
medarbejdere.

Overvejelser om køb eller leasing
Når du ved, om du skal have firmabil eller
egen bil,
skal du overveje køb eller leasing.
8.Ved leasing betaler du et fast beløb hver
måned,
og alle omkostninger er kendte. Biler
kan leases i 12, 24 eller 36 måneder. Ved
privatleasing betaler du ofte et engangsbeløb ved aftalens start. Det slipper du
for ved erhvervsleasing, hvor du i stedet
bliver
beskattet af bilens værdi. Fordelene ved
leasing er bl.a., at finansieringsbehovet er
mindre, risiciene færre, og alle servicebesøg er inkluderet i den samlede,
månedlige pris. Leaser du en firmabil i
den dyrere ende, kan du desuden ofte
opnå et meget lavt
beskatningsgrundlag.
9. Ved du på forhånd, at du ønsker at beholde bilen i mange år, vil det formentlig
være en fordel at købe den. Ellers er
fordelene ved at købe efterhånden
begrænsede. Du lægger et stort beløb
kontant eller binder dine penge i op til
6-8 år. De faste og variable omkostninger
kan afvige markant.
10. Ved splitleasing indgås der to separate men identiske - leasingaftaler: En privat
og en til erhverv. Splitleasing er kun
relevant for medarbejdere. Er du
ejerleder og aflønnet som medarbejder,
kan du vælge splitleasing. Er du selvstændig, kan du ikke vælge splitleasing.

Denne model er især aktuel, hvis du
kører meget erhverv og lidt privat.
Virksomheden minimerer sin udgift til
firmabilen, og du bliver ikke beskattet af
at have en bil stillet til rådighed.
Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?
Vi har kompetente, uvildige konsulenter
fordelt over hele landet, som er klar til at
hjælpe dig med rådgivning om køb eller
leasing af bil, så du optimerer såvel din
virksomheds økonomi som din privatøkonomi.
Med Deloitte på sidelinjen får du en stærk
ressource, som leverer høj kvalitet, uanset hvor små eller store dine behov er for
assistance og rådgivning. Når din virksomhed
vokser, vokser vi med dig. Vi har et omfattende kompetenceapparat klar, både i
Danmark og i resten af verden, hvilket sikrer
dig mest mulig værdi.

Download vores app
Deloitte Firmabiler hjælper dig med at finde
ud af, om det bedst kan betale sig at køre i
firmabil eller egen bil. Download vores app
her:
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