DK Kapital A/S
Hvidkærvej 23 B
5250 Odense SV
Telefon: 58 11 12 13
info@dkkapital.dk
dkkapital.dk
Dato: 13. juni 2022
Udløbsdato: 27. juni 2022

Flexleasingforslag - Sæsonleasing
Sæsonleasing
Folketinget har november 2017 ændret REGAL (registreringsafgiftsloven) således, at det ikke længere er muligt at lave en leasingkontrakt, hvori der er flere perioder uden indregistrering.
Det betyder derfor, at en eksempelvis 24 måneders periode skal opdeles i flere kontrakter. En leasingkontrakt uden indregistrering og så én ny leasingkontrakt med indregistrering, hver gang bilen registreres i DMR.
For overblikkets skyld har vi i nærværende opstillet forløbet, som var det hele samlet i én leasingkontrakt.

Bilen
Mærke og model
Registreret første gang
Kilometerstand
Vurderet registreringsafgift

Ferrari 308 GTSI
01.06.1982
25.000
kr. 200.000

Kørsel
Max. kørsel i indreg. periode

15.000 km

Leasingydelser
Løbetid i måneder

12

Ekstraordinær leasingydelse senest ved levering ex. moms
Restværdi ex. afgift

kr.
kr.

80.000
600.000

Månedlig leasingydelse uden indregistrering ex. moms
Leasingydelsen er baseret på variabel rente

kr.

1.269

(kr. 1.586 inkl. moms)

kr.

2.692

(kr. 3.365 inkl. moms)

Månedlig leasingydelse med indregistrering
1. sæson (13.06.2022-12.12.2022) pr. md

(kr. 100.000 inkl. moms)

Udløb
Efter udløb af leasingperioden forpligter leasingtager sig til at anvise en køber til ovennævnte køretøj til en pris af kr. 600.000. Prisen
er uden registreringsafgift.
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Leasingtager
CPR/CVR nr.
Navn
Adresse

CPR nr.:

Tlf:
Mail:

Øvrige oplysninger
For god ordens skyld gøres opmærksom på at dette ikke er en kreditgodkendelse, men alene en beregning der er gældende i 14 dage
fra udskriftsdato. Bemærk også at registreringsafgiften ikke er endeligt fastsat - en ændring vil medføre ændring i ydelsen. DK Kapital
påtager sig ikke ansvar for de skattemæssige konsekvenser ved leasing, men opfordrer alene leasingtager til at tage kontakt til egen
revisor.

Sæsonbilsordning, forbehold
Der tages forbehold for følgende:
Skat

Skats rentesats, der fastsættes 1/1 og 1/7 hvert år.
Bemærk: Ændring i Skats rentesats har ingen betydning for en igangværende indregistreringsperiode, men alene for kommende perioder. Dvs. næste gang bilen skal have
nummerplader på.
Tillæg for indregistreringen vil blive korrigeret. Ovennævnte beløb vil blive reguleret
op eller ned i overensstemmelse med Skats ændring.

Registreringsafgiften

Bilen skal ved hver indregistrering afgiftsvurderes på ny.
Der er i ovennævnte taget udgangspunkt i en skematisk nedskrivning af registreringsafgiften fra år til år. En konkret afgiftsvurdering på registreringstidspunktet vil ofte
resultere i en yderligere nedsættelse af afgiften.
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