
GLOBAL CAR SPLITLEASING A/S

SPLITLEASING
BEREGNING



Hvordan fordeles omkostninger?

EKSEMPEL:

En splitleasingaftale indgås og der er estimeret en kørselsfordeling på 80 % erhverv og 20 %

privat.

Inden aftalen aktiveres:

Ved indgåelse af aftalen skal der betales en førstegangsbetaling. Denne førstegangsbetaling

faktureres inden opstart af aftalen og bliver fordelt 80/20 mellem erhverv og privat, da det er

den forventede kørselsfordeling. Eks. 10.000 kr. fordeles inden opstart 2.000 kr. til privat og

8.000 kr. til erhverv.

Efter aftalen aktiveres:

Når aftalen igangsættes og den første måned er kørt, så kommer de sidste omkostninger

med. Det er bl.a. den mdl. leasingydelse på aftalen, som først faktureres efter 1. kørte måned.

Derudover kommer driftsomkostninger samt de øvrige omkostninger. De øvrige omkostninger

bliver sammenlagt og fordelt ud på antal leasingmåneder for herefter at blive fordelt ud fra

den løbende akkumuleret kørselsfordeling.

For at give en forståelse for fordelingen af omkostningerne ud fra dette akkumuleret princip

har vi opstillet et regnestykke.

Step 1: Viser fremgangsmåden i de akkumuleret kilometer og udregningen af disse.

Step 2: Viser de 4 forskellige omkostninger og fordelingen pr. måned

Step 3: Viser det endelige beløb som privat og erhverv faktureres.
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BEREGNINGSEKSEMPEL

Her ses en beregning hvor vi viser udregningen af de akkumuleret kilometer.
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Her vises de kørte kilometer – både pr. måned samt de

akkumuleret. Kilometerne bliver løbende lagt sammen

måned for måned.

De markerede tal, er tallene ud fra hvor omkostningerne

skal fordeles. Tallet er den pct. vise akkumuleret fordeling

mellem privat og erhvervskørsel.
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BEREGNINGSEKSEMPEL

Fordeling af omkostningerne
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2 Her ses en fordeling af de enkelte omkostninger.

Omkostninger regnes ligeledes ud fra et akkumuleret princip som kilometerne. Herefter

fordeles de med den akkumuleret procent for den pågældende måned.

Se eks. beregningen af de 1548,-:

Alle måneders leasingydelser x akk. Pct. – foregående betalinger = 1548

5000 + 5000 + 5000 x 21,4 % = 3.210 – 729 – 938 = 1548

* Indeholder forsikring på kr. 5.500 og vejhjælp på kr. 500. På året kr. 6.000 og kr. 500 pr. måned for 12 leasingmåneder.



BEREGNINGSEKSEMPEL

Fordeling af omkostningerne
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3 Her ses fordelingen af de samlede omkostninger pr. måned efter fordelingen ud fra

akkumuleret kilometer for henholdsvis privat og erhverv.



Har du spørgsmål er du altid velkommen 

til at kontakte os

96 200 900

info@globalcarleasing.dk


