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L90 + L91 – Beskatning af fri bil
Folketinget vedtog den 30. januar 2020 L90 og L91 vedr. primært stramning af beskatning af fri bil. Loven vedrører
firmabiler som stilles til rådighed for bruger 1. gang den 1. februar 2020 eller senere.
Før de nye regler, skulle bruger af bilen beskattes af nyvognsprisen på bilen i de første 36 måneder, og herefter af 75%
af nyvognsprisen.
Stilles en bil til rådighed den 1. februar 2020 eller senere, skal bruger nu beskattes af nyvognsprisen de første 3
måneder. Herefter skal bruger beskattes af bilens tekniske nyvognspris frem til og med måned 36, og herefter sker
beskatning med 75% af den tekniske nyvognspris.
Den tekniske nyvognspris fremkommer i forbindelse med genberegning af bilen i 4. måned, hvor bilens handelspris
på bilmarkedet beregnes.
Den tekniske nyvognspris ved genberegningen vil oftest være højere end bilens oprindelige nyvognspris og dermed vil
det i langt de fleste tilfælde medføre et højere beskatningsgrundlag for brugeren af bilen. Den tekniske nyvognspris
kendes først 4 måneder efter bilens 1. indregistrering og kan dermed ikke oplyses til bruger ved indgåelse af leasingaftalen eller ved levering af bilen.
Beskatningsgrundlaget vil på en typisk firmabil stige mellem 15.000 kr. og 60.000 kr. LEASING DK vil informere om
det ændrede beskatningsgrundlag til de berørte kunder, når bilen er genberegnet. Beskatningsgrundlaget vil aldrig
kunne komme under den oprindelige nyvognspris ved bilens 1. indregistrering.
Ovenstående er gældende for den enkelte bruger af bilen. Dermed skal man være opmærksom på evt. brugerskifte på
firmabilen, da det i nogen tilfælde kan udløse et ændret beskatningsgrundlag fra den ene bruger til den anden.
Der er i forbindelse med den nye lov ingen overgangsordninger for biler, som er bestilt før lovens ikrafttræden.
I LEASING DK vil genberegningen af biler ske individuelt på de berørte biler. Dermed sikrer vi, at den enkelte bruger får
et nyt præcist beskatningsgrundlag, og dermed ikke betaler mere i skat end nødvendigt.

Plug In Hybrid og El-biler
Samtidig med ovenstående, er der vedtaget en lempelse af beskatningsværdien på Plug In Hybrid biler og El-biler. I perioden 1. april til 31. december 2020 vil brugere af begge typer af biler opnå et fradrag i beskatningsværdien svarende
til DKK 3.333,- pr. måned i disse 9 måneder. Denne besparelse vil for en topskatte-betaler have en månedlig effekt på
ca. DKK 1.700,- mere i udbetalt løn pr. mdr.
Dette gælder for alle indregistrerede biler af ovennævnte type, og er dermed ikke begrænset til biler som indregistreres i 2020.
> 36 måneder

Brugte biler
Reglerne for brugte biler er efter lovændringen uændret. Dermed kan du som bruger af en firmabil få budgetsikkerhed
på beskatningsgrundlaget ved valg af en brugt bil.
Biler som er under 36 måneder gamle, beskattes i nogle tilfælde i henhold til nyvognsprisen ved bilens 1. indregistreringsdato. Biler som er over 36 mdr. gamle, beskattes i henhold til faktisk indkøbspris eller markedspris.
Kontakt LEASING DK for at høre mere omkring brugte biler på en leasingaftale.

Såfremt du har spørgsmål til den nye lov, er du meget velkommen til at kontakte din leasingkonsulent for en snak omkring betydningen for netop dig.
www.leasing.dk
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