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Resumé

GoMore værdsætter indsatsen for deleøkonomi og for 
udlejning af privat bil

Det nuværende forslag gør det dog uattraktivt at 
udleje større familiebiler

Hvis ikke problemet for familiebilerne løses, kan 
familier være nødt til at købe frem for at dele bil
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Baggrund

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/penge/fdm-umuligt-tjene-penge-private-biludlejere

”FDM's medlemsblad, Motor, udgav 
sidste år en større omgang regnestykker 
for deleøkonomiske tjenester, og her viste 
beregningen for GoMore og lignende 
udlejningstjenester, at man kan regne 
med at tjene mindre end en femmer, hvis 
man lejer sin billige bil ud en dag.

Er der tale om en dyrere bil, går 
regnestykket endda i minus, lød 
konklusionen.”

dr.dk, juni 2016

FDMs konklusion

• GoMore mener at FDMs
forudsætninger er for 
negative, men medgiver 
at regnestykket kan gå i 
minus for dyrere biler

• Netop de dyrere biler, 
såsom større familiebiler, 
rammes skævt af det 
nuværende forslag om 
beskatning af privat 
biludlejning
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Eksempel på udlejningsbil
Lines VW Touran “til den store familie”

Dagspris ex service og 
forsikringsgebyr på 20%

Km pr. dag inkluderet i 
udlejning

Bilen udlejes for

Bundfradrag

Kilometerfradrag

Beskatningsandel

Skat (52%)

Til sammenligning skal en boligudlejer kun betale 2.822 kr. i skat ved udlejning for 50.000 kr.

680 kr.

150 km.

50.000 kr./år

5.000 kr.

21.287 kr.

23.713 kr.

12.331 kr.
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Lines situation

• Hvis Line udlejer sin bil mere end 1 dag om måneden, skal hun betale 
skat, og sandsynligvis omkring 52% i skat

• Det er ikke sandsynligt at Line i så fald vil udleje sin bil mere end 1 dag 
om måneden, jf. FDMs konklusion om værdien af at udleje egen bil

• Line vil så enten ikke have råd til at have sin bil, eller bilen vil ikke være 
til rådighed for andre familier som derved mister muligheden for at leje

• Hvis bundfradraget blev hævet fra 5.000 kr. til 10.000 kr., ville Line 
kunne udleje sin bil 2 dage om måneden, før hun beskattes
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Løsninger for familiebiler

• Hæv til minimum 10.000 kr./år for at give 
plads til udlejning

Bundfradrag Vores 
forslag

• Øg fradrag til over 1,93 kr./km for biler der 
koster mere end 250.000 kr.

Kilometerfradrag

• Beskat som for boliger: Fradrag på 40% 
samt beskattet som kapitalindkomst

Beskatningsandel


