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Summary:  To lease or buy? 

 

This thesis is about why firms decide to lease or buy and how the incentives are related to the 

decision to enter into a leasing agreement.  

 

The first part of the thesis examines the legal definition of leasing and which legal rules regulates 

leasing. 

 

The Danish taxation aspects of leasing agreements are examined. The tax treatments of options 

in the contracts are especially important. If there is an obligation for the lessee to buy the asset 

after the leasing period, the contracts will be considered as a loan under some circumstances. 

Furthermore some contracts have been neglected because there was no economic reality in the 

arrangements, especially sale and lease back arrangements. 

 

The relevant accounting rules for leasing, including IAS 17 is discussed in order to examine 

whether or not the accounting rules are important in creating economic value to a firm.  

 

The last part examines the economic foundation of leasing agreements. The purpose is to 

determine in which cases it would be desirable to enter into leasing agreements. Focus is 

primarily on the lease vs. buy decision. Operational leasing agreements are only superficially 

treated. The economic evaluation models are discussed in order to examine how to determine the 

value of a leasing agreement. Other reasons for leasing than the pure financial one is such as 

transaction costs which are discussed in the thesis.  

 

The conclusion is that there is no clear answer when to lease or buy. The decision depends on the 

asset. There can be good reasons for leasing, even when the evaluation isn’t pure financial.   
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Kapitel 1 Indledning 

1.1 Præsentation 

Når en virksomhed skal anskaffe sig et aktiv kan den vælge at købe eller lease aktivet. Køber 

virksomheden aktivet kan dette gøres kontant eller ved at optage et lån, lånefinansieret køb. 

Vælger virksomheden derimod leasingalternativet kan dette ske som en operationel eller 

finansiel leasingaftale.  

Køb Leasing 

Kontant køb Kreditkøb Finansiel Operationel 

 

Den overordnede forskel mellem finansiel og operationel leasing er, at der ved operationel vil 

leasinggiver have risikoen for aktivet, mens den ved finansiel leasing vil blive overført til 

leasingtager. De mere kortvarige leasingforhold vil som regel dække et akut behov. Det vil 

derfor være uhensigtsmæssigt og kostbart, hvis virksomheden køber et aktiv, der skal bruges i en 

måned og derefter sælger det igen. Er behovet derimod længerevarende, er beslutningsgrundlaget 

et andet. Her er overvejelsen typisk, om aktivet skal leases eller købes. Hvis man ikke har 

likviditet til at købe, kan omkostningerne ved at lease eksempelvis sammenlignes med 

omkostningerne ved låneoptagelse.  

 

 

Leasing kan spores tilbage til ca. 1400 f.kr., hvor handelsmænd chartrede deres skibe i stedet for 

at købe dem. Gennem tiderne har der været mange forskellige typer af aktiver, som har været 

genstand for leasing, alt fra fly til landbrugsmaskiner. Finans og Leasing, der er en 

interesseorganisation for danske finansieringsselskaber, opgjorde i 2009 deres medlemmers 

nysalgsværdi af leasingkontrakter til ca. 25,6 mia. kr.1 Hertil skal der lægges de leasing- og 

finansieringsselskaber, der ikke er medlem af Finans og Leasing. 

 

Baggrunden for afhandlingens emnevalg er, at leasingaftaler udgør en stor finansieringskilde, der 

kan have stor betydning for virksomhederne. I det følgende vil emnet blive behandlet ud fra 4 

perspektiver, et civilretligt, et skatteretligt, et regnskabsmæssigt og et økonomisk, for at vurdere i 
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hvilke situationer det kan være fordelagtig for virksomheder at vælge leasing som 

finansieringsform. 

 

Leasing bliver i den danske litteratur og erhvervsliv sidestillet med lånefinansieret køb. På 

mange punkter minder de to ”finansieringsformer” om hinanden. Leasingkontrakten binder 

leasingtager til en række faste ydelser, hvilket et lån tilsvarende vil gøre. I tilfælde af 

misligholdelse kan leasinggiver tilbagetage aktivet, sælge eller genlease aktivet og sagsøge 

leasingtager for eventuelle mangler, ligesom en långiver ligeledes kan gøre.  

Forskellen ligger i, når en virksomhed vælger at købe aktivet, vil aktivet, når alle afdrag er 

betalte tilhøre virksomheden, hvorimod ved leasing vil aktivet som udgangspunkt skulle 

returneres til leasinggiver, medmindre leasingkontrakten indeholder optioner som leasingtager 

udnytter.  

 

En leasingaftale består i den mest enkle form af to parter, en leasingtager2 og en leasinggiver3. 

Leasingtager er brugeren af leasingaktivet i leasingaftalen, der betaler leasingydelser som 

vederlag for brugen af aktivet til leasinggiver. Leasinggiver er ejer af leasingaktivet i 

leasingkontrakten og modtager af leasingydelserne.  

 

Inden afhandlingen går videre med sammenligningen af leasing og lånefinansieret køb, skal der 

ske en gennemgang af de involverede begreber og aktører være på plads.  

 

1.2 Begreb og aktører  

1.2.1 Kreditkøb 

I dansk ret forefindes Kreditaftaleloven4, som regulerer aftaler, hvor en erhvervsdrivende yder 

eller giver tilsagn om at yde kredit som led i sit erhverv, når den anden part hovedsageligt 

handler udenfor sit erhverv jf. Kreditaftalelovens § 1, stk.1  
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 Et lånefinansieret køb, kreditkøb eller en kreditaftale5 defineres i Kreditaftaleloven6 § 4, stk.1, 

som en aftale om kredit i form af henstand, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ydelse. 

Kreditkøb og køb med ejendomsforbehold er begrebsmæssigt omfattet af denne definition, men 

alligevel særskilt defineret.  

 

Kreditkøb defineres i Kreditaftalelovens § 5 som ”en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, 

hvorefter 1) køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen 

eller en del af denne eller 2) købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af 

en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren. 

 

Et kreditkøb har jf. § 5, nr.2, tre parter, en køber, en sælger og en kreditgiver også betegnet et 

oprindeligt trepartsforhold. Oprindeligt fordi kreditgiveren bliver part i kreditkøbet ved dets 

indgåelse. Sådan et kreditkøb kendetegnes ved, at sælgeren på vegne af kreditgiveren enten 

ubetinget eller betinget af, at kreditgiveren kan godkende køberen som sin debitor, kan give 

køberen tilsagn om finansiering af købet ved lån hos kreditgiveren.7  

 

Sælger 

Køber 

Kreditgiver 

finansiering 

kredit 

Salg 

 

Kreditaftaleloven omhandler alene situationer, hvor ejendomsretten til genstanden overgår til den 

ene part.  

 

I Kreditaftalelovens system sidestilles et køb med ejendomsforbehold med en aftale, der er 

betegnet som lejekontrakt, eller hvorefter betalingen i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af 

tingen, såfremt det må antages at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af 

den.” jf. lovens § 6, stk. 1 og 2. 
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5 Lånefinansieret køb og kreditkøb bruges igennem afhandlingen som synonymer 
6 Kreditaftaleloven er en forbrugerbeskyttelseslov og medfører, at forbrugere skal stilles som minimum beskrevet i 
loven eller bedre.  
7 Thomsen (2009, 39) 

  



 

En leasingkontrakt vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Kreditaftaleloven, men hvis 

ejendomsretten til det leasede overgår til leasingtager, når leasingperioden udløber, uden særskilt 

betaling, vil der ikke være tale om finansiel leasing og situationen vil være omfattet af 

Kreditaftaleloven § 6, stk.2. Dermed vil der foreligge en kamufleret købekontakt. Disse køb 

bliver i teorien benævnt lejekøb, der i realiteten er kreditkøb kamufleret som leasingaftaler.8 En 

nærmere gennemgang findes i afsnit 3.5 

 

1.2.2 Leasing 

Inden for leasing sondres der traditionelt mellem operationel og finansiel leasing. Operationel 

leasing er normalt kendetegnet ved, at leasinggiver sørger for service og vedligeholdelse af 

leasingaktivet samt en relativ kort opsigelsesfrist. Leasingtagers behov for at indgå sådan en 

aftale vil typisk være begrundet i opfyldelsen af driftsmæssige behov, hvor finansieringsbehovet 

vil være sekundært. F.eks. en virksomhed, som leaser hele sin bilpark fra et leasingselskab 

inklusiv servicering, syn, vinterdæk m.v.  

 

Finansiel leasing er kendetegnet ved en leasingkontrakt, der typisk løber over aktivets 

økonomiske levetid og er uopsigelig i leasingperioden. Leasingtager har alle forpligtelser på 

aktivet, hvilket betyder, at leasingtager er stillet som ved køb af aktivet når der ses bort fra 

ejendomsretten, som forbliver hos leasinggiver. Det primære formål med indgåelse af sådan en 

aftale er, at opnå finansiering til anskaffelse af brugsretten til et aktiv. Alternativet er kreditkøb. 

 

En leasingkontrakt vil ofte etablere et trepartsforhold, idet leasingtager henvender sig til en 

virksomhed, der i sin egenskab af producent, leverandør eller lign. vil kunne levere det ønskede 

aktiv til leasingtager. Leverandøren har ofte faste samarbejdsaftaler med et leasingselskab og kan 

tilbyde leasingtager finansiering. Leasingselskabet, som værende leasinggiver, vil dermed blive 

en del af kontraktforholdet som et finansieringsled, der skal løfte finansieringen på vegne af 

leasingtager. Leasingselskabet påtager sig at købe det ønskede aktiv af leverandøren og herefter 

leaser aktivet ud til leasingtageren.9 
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Leasinggiver 

Brugsret 

Vederlag 

Køb

Leverandør 

Leasingtager 

 

Leasingkontrakten er som udgangspunkt uopsigelig i leasingperioden, også kaldet 

grundperioden. I leasingperioden betaler leasingtageren til leasinggiver et beløb, der varer til 

leasinggivers samlede investering i leasingaktivet, også kaldet fuld amortisation.10 

 

Leasingperioden fastsættes med udgangspunkt i aktivets skattemæssige afskrivningstid og 

bogførte værdi. Aftaler om løsøre er som regel uopsigelige i mindst 3 og højst 7 år.11 Ved 

periodens udgang er aktivet hos leasinggiver nedskrevet i takt med leasingtagers betaling af 

leasingydelserne. Alt efter aktivets art er leasingydelsen beregnet således, at den interne 

nedskrevne værdi, rest- eller scrapværdien, ved aftalens udløb er 0 eller højere. 

 

Aktivet kan stadig have en økonomisk værdi, genplacerings-, scrap- eller restværdi, ved salg. 

Parterne vil derfor inden aftalens udløb tage stilling til, hvad der skal ske med aktivet ved 

leasingperiodens udløb.12 Aktivet kan leveres tilbage til leasinggiver, sælges på markedet, evt. til 

leverandøren, genudlejes ”second hand leasing” eller skrottes. Leasingkontrakten kan også 

forlænges, i så fald oprettes der en opsigelig aftale fra leasinggivers side og leasingydelserne 

reduceres i forhold til før. En sidste mulighed er, at leasingtager køber leasingaktivet. 

 

1.3 Problemidentifikation 

På et perfekt kapitalmarked vil omkostningerne ved leasing og andre typer af finansiering være 

ens, derfor vil der ikke findes nogen grund til at benytte en finansieringsform frem for en 

anden.13 Det perfekte kapitalmarked forudsætter, at der ingen skat findes, ingen 
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10 Fuld amortisation inkluderer, udlejerens anskaffelsessum, købsprisen eller alternativ fremstillingsprisen, 
forrentning af anskaffelsessummen (kontraktens interne rente), alle omkostninger ved aftalen, eventuelle udgifter til 
soliditetsoplysninger o.l., forsikring og eventuelle administrationsomkostninger, offentlige afgifter mv. og 
leasinggivers  fortjeneste ved aftalen inklusiv risikodækning. 
11 Gade (1997, s.20) 
12 Gade (1997, s.19) 
13 Schallheim (1994, s.4) 

  



 

transaktionsomkostninger og ingen investor kan påvirke markedsprisen.14 Da det perfekte 

kapitalmarked ikke findes, vil skatten, transaktionsomkostningerne og andre faktorer spille en 

rolle i beslutningstagen om der skal leases eller købes. 

 

For aftaler om finansiel leasing gælder det, at leasingtager har fuld fradragsret på leasingydelsen 

som driftsomkostninger, når betalingen er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.   

 

Afgørelsen om en kontrakt skal betegnes som leasing eller kreditkøb kan medføre meget 

indgribende konsekvenser med tilsidesættelsen af den valgte finansieringskonstruktion, hvilket 

medfører nye problemstillinger, da leasinggivers ejendomsret til det afskrivningsberettigede 

aktiv tilsidesættes, fordi risikoen og rådigheden over aktivet allerede fra starten var overgået til 

leasingtager og dermed får denne ejendomsretten til aktivet.15   

 

Regnskabsmæssigt skal operationelle leasingkontrakter kun oplyses som en note i regnskabet, 

hvorimod en finansiel leasingkontrakt skal indregnes i balancen hos leasingtager. Dvs. at ved 

finansiel leasing, regnskabsmæssig ses bort fra, at leasingtager juridisk set ikke er den 

retmæssige ejer af aktivet. Skattemæssig derimod er det leasinggiver, der har den skattemæssige 

afskrivningsadgang. Denne uensartede behandling af finansielt leasede aktiver har skabt nogle 

problemer, da der ikke er overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige og den 

skattemæssige balance.  

 

1.4 Problemformulering 

Hvorfor leaser virksomheder deres aktiver frem for at købe dem? En redegørelse for de juridiske 

og økonomiske komplikationer ved at indgå leasingaftaler kontra købeaftaler, ud fra et 

civilretlig, skatteretligt, regnskabsmæssigt og økonomisk perspektiv. 

 

1.5 Metode 

Der vil i afhandlingen blive afdækket, i hvilke tilfælde det vil være fordelagtig at indgå 

leasingaftaler. Hovedvægten ligger på de tilfælde, hvor leasing er et surrogat for køb.  
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For at fastslå hvorledes leasing, specielt finansiel leasing, betragtes i forskellige sammenhænge, 

er der valgt fire angrebsvinkler: 

1. civilretlig 

2. skatteretlig 

3. regnskabsmæssigt 

4. økonomisk 

 

Meningen med at undersøge de fire punkter er, at finde ud af hvordan leasing bliver betragtet og 

behandlet, specielt med henblik på, om der kan være en fordel at indgå en leasingkontrakt contra 

en kreditkøbskontrakt. Der vil blive draget mulige sammenligninger mellem enkelte 

perspektivers opfattelse. 

 

De juridiske problemstillinger i forbindelsen med indgåelse af leasingaftaler vil være baseret på 

den retsdogmatiske metode. Afhandlingen vil på denne baggrund søge at give svar på gældende 

ret omkring leasingaftaler. De relevante retskilder indsamles, systematiseres og fortolkes, for 

derved at fremkomme med en konklusion omkring gældende ret for leasingaftaler. Den relevante 

danske lovgivning er inddraget, men der er især lagt vægt på retspraksis, da der ikke findes 

speciallovgivning omkring leasing i Danmark.  

 

Det civilretlige perspektiv handler primært om, hvordan leasing bliver betragtet og behandlet, 

specielt med henblik på, om leasing betragtes og accepteres som leje.  

 

Det vil blive undersøgt, hvilke skatteretlige problemstillinger, der er forbundet med indgåelse af 

leasingaftaler, herunder hvordan leasing karakteriseres i dansk skatteret. Der vil især blive lagt 

vægt på ejendomsretten til leasingaktivet, da dette kan have stor økonomiske betydning. 

 

Den regnskabsmæssige klassifikation af leasingaftaler vil blive gennemgået, da denne har 

betydning for den regnskabsmæssige behandling. Det undersøges, hvordan værdien af en 

leasingkontrakt opgøres, herunder hvilken beregningsmetode der skal anvendes. 
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produktionen. Formålet med at inddrage organisationsøkonomien er, at denne måske kan være 

med til at forklare, hvorfor virksomheder indgår finansielle leasing kontrakter. Williamsons teori 

vil blive brugt partielt til at underbygge den teoretiske tilgangsvinkel i afhandlingen. Den 

grundlæggende tankegang vil blive modificeret og tilpasset situationen, hvor virksomheden skal 

beslutte, om de vil indgå en leasingkontrakt eller købe aktivet. Andre argumenter, såsom risiko 

og transaktionsomkostningsteorien vil blive inddraget i analysen for at give et billede af, hvilke 

tilfælde og situationer der kan være fordelagtige og sandsynlige for at indgå en leasingaftale 

frem for en købeaftale. 

 

I den finansielle del af økonomien, gives der en indsigt og forståelse for de faktorer, der gør sig 

gældende ved indgåelse af leasingaftaler. Analysen af selve købs- og leasingsituationen er 

primært baseret på en gennemgang af de relevante diskonteringsmodeller, der kan være med til 

at afgøre værdien af leasing eller lånefinansieret købs fordelagtighed. 

 

1.6 Afgrænsning 

Afhandlingen fokuserer mest på leasing fra leasingtagers synspunkt, da denne skal beslutte, 

hvorvidt et aktiv skal leases eller købes. Leasinggiver vil kun blive inddraget i det omfang, der er 

nødvendig. 

 

Denne afhandling sigter primært på erhvervsforhold, da det er det område, hvor 

finansieringsformen primært bliver anvendt. Afhandlingen indskrænker sig til køb og leasing af 

løsøre, da langt størstedelen af den praksis, der gennemgås, omhandler løsøre. Skatteretlige, Leje 

eller køb af fast ejendom og grunde, herunder Lejeloven, holdes udenfor afhandlingen, da 

opdelingen mellem løsøre og fast ejendom er unødvendig i den skatteretlige, regnskabsmæssige 

og økonomiske behandling. Yderligere er ikke nogen grundlæggende retlig forskel på aftaler, der 

betegnes som operationel og direkte/ indirekte finansiel leasing, hvorfor der ikke vil ske nogen 

sondring, men alene betegnes som finansiel leasing.  

 

Operationel leasing og sale-and-lease-back er ikke det primære fokusområde i afhandlingen, men 

det vil dog blive inddraget, idet de gældende regler sondrer mellem de to former for leasing med 

forskellige retsvirkninger.  
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Parternes eventuelle konflikter omkring misligholdelse, herunder mangler, tinglysning og 

konkurs holdes udenfor afhandlingen. Det lægges til grund i afhandlingen, at transaktionerne 

ikke strider imod reglerne på de relative områder.  

 

Den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling samt de juridiske aspekter bliver alene 

belyst ud fra gældende dansk lovgivning. De internationale regnskabsstandarter vil kun blive 

belyst i den omfang de er relevante for afhandlingen. Ligeledes er der alene tale om leasing i 

Danmark. 

 

Årsregnskabsloven opdeler virksomhederne i fire regnskabsklasser. I afhandlingen forudsættes 

der, at virksomheden er omfattet af en af de regnskabsklasser, hvor det er påkrævet, at 

virksomheden indregner finansielle leasingkontrakter i balancen samt følger kalenderåret som 

regnskabsår og ikke er koncernforbunden med andre selskaber. Forskellen på regnskabsklasserne 

og behandlingen af lovens regler vedrørende disse, vil ikke blive gennemgået. Virksomheder, der 

er underlagt Finanstilsynet, vil ikke blive behandlet i afhandlingen.  

 

Afhandlingen forudsætter, at investeringsbeslutningen er fortaget således, at det alene er valget 

mellem leasing eller lånefinansieret køb, der skal vælges og retsvirkningerne af transaktionen. 

 

Ved lånefinansieret køb forudsættes der, at der udelukkende er tale om rene annuitetslån (lige 

store ydelser), da denne lånetype bedst kan sammenlignes med leasing. Renten og ydelsen 

forudsættes at være fast gennem hele leasingperioden eller låneperioden. 

 

Afhandlingen vil med andre ord alene omhandle leasingtagers beslutning, hvorvidt denne skal 

lånefinansiere købet eller lease. Sondringen mellem finansiel og operationel leasing er i det 

civilretlige, skatteretlige og økonomiske perspektiv ikke relevant, men vil være det i det 

regnskabsmæssige, hvorfor den vil blive gennemgået detaljeret i dette perspektiv.  Sale and lease 

back vil kort blive gennemgået i det civilretlige perspektiv samt i det skatteretlige, da sale and 

lease back arrangementerne i dette perspektiv kan være med til at give en indikation om, hvornår 

skatteretten omklassificerer en leasingkontrakt.   
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1.7 Kildekritik 

I forhold til gennemgangen af retspraksis er jeg blevet oplyst om, at der findes en række 

relevante ikke offentliggjorte domme om leasing. Det har ikke været muligt, at inddrage disse 

domme, da jeg ikke har haft adgang til dem. 

Yderligere findes der en række afgørelser, der ikke er efterprøvet. Efterprøvningen sker først ved 

konkurs, som f.eks. U 2006.197 Ø og U 2007.1184 H Fogdal Biler 

 

De økonomisk anvendte modeller og rationaler er i høj grad baseret på forventningerne til 

fremtiden, der i nogle tilfælde kan vise sig forkerte. Usikkerheden ved forudsigelse af risiko og 

markedsudviklingen vil stige i takt med at tidshorisonten øges. Den estimerede værdi vil derfor i 

bedste fald udgøre et kvalificeret bud. 

 

1.8 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen indledes med en civilretlig del for at finde ud af, hvordan civilretten behandler 

leasingaftaler, herunder om leasing accepteres som typevarierende lejeaftaler eller sui generis 

aftale. Sondringen om leasing er en finansiel eller operationel har ingen betydning i dette afsnit.   

 

I den skatteretlige del gennemgås regler for behandling af leasing og køb ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Der vil især blive lagt vægt på ejendomsretten til leasingaktivet i 

forbindelse med retten til at foretage skattemæssige afskrivninger. Sondringen mellem finansiel 

og operationel leasing er ligeledes ikke relevant her. Sondringen mellem finansiel leasing og 

lånefinansieret køb er derimod vigtig i den skattemæssige behandling. 

 

I den regnskabsmæssige behandling gennemgås, om der regnskabsmæssigt er fordele forbundet 

med at vælge leasing. Sondringen mellem finansiel og operationel leasing er afgørende i denne 

del af opgaven, da behandlingen i regnskabet afhænger af klassifikationen. Hvorimod 

behandlingen af finansiel leasing og lånoptagelse stort set er ens.  
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I den økonomiske del vil transaktionsomkostningsteorien blive gennemgået efterfulgt af 

rentabiliteten af en leasingkontrakt, herunder leasingydelsen, diskonteringsraten, restværdien og 

optioner indeholdt i en leasingkontrakt. Sondringen mellem finansiel og operationel er ikke 

afgørende, men derimod er sondringen mellem finansiel og lånefinansieret køb vigtig.  

  



 

Kapitel 2 Civilretligt perspektiv 

2.1 Karakteristika ved de forskellige former for leasing 

Leasing betyder leje. Leje karakteriseres ved, at ejeren af et aktiv mod vederlag, overlader 

brugsretten af aktivet til en anden. Dette sker også ved et leasingarrangement. Leasingydelsen, 

vederlaget, vil typisk være penge og oftest en fast ydelse pr. måned, kvartal eller år. 

Leasingydelsen skal dække leasinggivers omkostninger, forrentning og anskaffelsespris på 

aktivet. Det er relevant at inddele leasingaftalen i aftaler, der løber over en periode kortere end 

aktivets økonomiske levetid, ofte kaldet operationel leasing, og aftaler der løber over hele 

aktivets økonomiske levetid, kaldet finansiel leasing.16  

 

2.1.1 Operationel leasing 

En korterevarende aftale om leasing af løsøre kaldes for operationel leasing. Operationel leasing 

er oftest udtryk for almindelige lejeaftaler, hvor leasingtager mod betaling får ret til at bruge 

aktivet, som leasinggiver i forvejen ejer.17 

 

Ved operationel leasing påtager sig leasinggiver det operative ansvar, dvs. vedligeholdelse, 

service mv., ligesom der ofte vil kunne udskiftes til nye aktiver i takt med den teknologiske 

udvikling ved f.eks. EDB udstyr.18 Ved operationel leasing er det ikke meningen, at leasingtager 

skal blive ejer af det leasede aktivet, det er alene rådigheden over aktivet, der er motivationen 

bag sådan en leasingkontrakt.19 Efter leasingperioden tilbageleverer leasingtager aktivet til 

leasinggiver, som genudlejer det indtil den økonomiske levetid er overstået og aktivet er fuld 

amortiseret.20 

 

Set fra leasingtagers synspunkt vil indgåelsen af en operationel leasingkontrakt være begrundet i 

opfyldelsen af driftsmæssige behov, hvor finansieringsbehovet er sekundært, f.eks. en 

virksomhed, som leaser hele sin bilpark fra et leasingselskab inklusiv servicering, syn, vinterdæk 

m.v. 
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18 Lynge Andersen (2005, s.257) 
19 Gade (1997, s.26) 
20 Eriksen (1984, s.36) 

  



 

 

Kendetegnet ved operationel leasing er således, at leasinggiver påtager sig det operative ansvar 

for aktivet, dvs. har risikoen for aktivet.  

 

2.1.2 Finansiel leasing 

Ved finansiel leasing vil leasingperioden som regel svare til leasingaktivets økonomiske levetid. 

Dermed kan finansiel leasing minde om et kreditkøb, hvor sælger har et ejendomsforbehold, og 

køber afdrager aktivets anskaffelsespris inklusiv forrentning og erhverver den fulde brugsret. På 

den anden side kan leasingaftalen minde om leje, idet leasingtager ikke erhverver 

ejendomsretten, selv om denne betaler leasinggivers fulde anskaffelsessum plus forrentning. 

Økonomisk set kan finansiel leasing ses som et køb på afbetaling med ejendomsforbehold, men 

reelt er det en lejeaftale, da ejendomsretten forbliver hos leasinggiver.21 

 

Inden for finansiel leasing sondres der normalt mellem direkte og indirekte leasing. Direkte 

leasing foreligger, hvor der er to parter i aftaleforholdet. Ved indirekte leasing er der tre eller 

flere parter involveret.22  

 

Ved direkte leasing indkøber leasinggiver leasingaktivet af en leverandør på leasingtagers 

anvisning for herefter at stille brugsretten til rådighed for leasingtager mod dennes løbende 

betaling af leasingydelser i leasingperioden.  
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n som financier.  

                                                

Leasingtager har umiddelbart ikke nogen rettigheder overfor leverandøren, idet der ikke etableres 

et kontraktforhold mellem disse parter. Leasinggiver skal derfor have transporteret de 

pågældende rettigheder til leasingtager.23 På den baggrund vil leasingkontrakter oftest 

indeholder en cut-off klausul, som betyder, at leasingtager er afskåret fra at anvende de 

sædvanlige misligholdelsesbeføjelser overfor leasinggiver. Dermed bliver leasinggiver fritaget 

for eventuelle misligholdelseskrav fra leasingtager. Hermed er der opstået et trepartsforhold, 

indirekte leasing, hvor leasingtager kan rette eventuelle misligholdelseskrav mod leverandøren, 

og leasinggiveren alene varetager rolle

 
21 Eriksen, (1984, s.36) 
22 Gade (1997, s.27) 
23 Transporten giver leasingtageren ikke bedre ret end den, der ville være tilkommet leasingselskabet jf. princippet i 
Gældsbrevlovens § 27. 

  



 

 

Grundlæggende er der retlig ikke nogen forskel på aftaler, der betegnes som operationel og 

direkte / indirekte finansiel leasing, hvorfor sondringen er ikke afgørende, da hovedparten af de 

aftaler, der almindeligvis kaldes finansiel leasing, er aftaler om indirekte, finansiel leasing, hvor 

udlejer en et leasingselskab, brugeren er erhvervsdrivende og leverandøren, som er tredjemand.24 

Den grundlæggende forskel mellem finansiel og operationel leasing er, at ved finansiel leasing er 

leasingselskabet motiveret af at deltage i kontrakten som financier for leasingtager.  

 

2.1.3 Sale and lease back  

Det centrale i et sale and lease back arrangement er, at ejeren af et aktiv, sælger dette  aktiv til et 

leasingselskab, der herefter typisk uden at aktiver på noget tidspunkt fysisk har forladt den faste 

ejendom, leaser aktivet tilbage til den oprindelige ejer.  

Den tidligere ejer, bliver leasingtager og forpligter sig gennem en længere varende periode til at 

lease det solgte aktiv. Der oprettes i den forbindelse en leasingkontrakt med sædvanlige indhold. 

 

Formålet med denne konstruktion er opnåelse af sikkerhed uden iagttagelse af de normale 

sikringsakter ved et løsørepantebrev. Arrangementerne er i visse tilfælde blevet anset for 

ugyldige i forhold til sælgerens/lejerens kreditorer.25 

 

I en sale-and-lease back arrangement har leasinggiver sikkerhed for aktivet, men det synes ikke 

at være det primære. Det primære er de skattemæssige fordele, der kan opnås.26  Derudover 

opnår leasingtager en forbedret likviditet, da denne ikke skal investere den fulde købesum for at 

opnå brugsretten til et aktiv, hvilket skulle ske ved et almindelig køb. Ved leasingkontrakten 

opnår leasingtager fortsat brugsretten, mens leasinggiver opnår en fortjeneste gennem 

leasingaftalens forløb. Aftalens formål er således, at etablere en hensigtsmæssig finansiering af 

leasingtagers virksomhed, og aftalen indgås ikke primært for at skabe sikkerhed for leasinggivers 

tilgodehavende.27 Mere om sale and lease back arrangementer findes i det skatteretlige 

perspektiv i afsnit 3.6 
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24 Gade (1997, s.27-28) 
25 Eriksen (1984, s.55) 
26 Eriksen (1984, s.55) 
27 Gade (1997, s.305 ff) 

  



 

2.2 Juridisk definition 

Da finansiel leasing bruges som udgangspunkt i hele afhandlingen, er der formålstjenstligt at 

forsøge at definere, hvad der forstås med finansiel leasing. 

  

En finansiel leasingaftale er en aftale, hvor en erhvervsdrivende, der ønsker finansiering af en 

materielanskaffelse, indgår en aftale om brug af en løsøregenstand mod betaling af et vederlag. 

Leasingtagers financier indkøber den ønskede genstand på leasingtagers anvisning hos en 

leverandør. Aftalen er uopsigelig for begge parter i leasingperioden. I leasingperioden betaler 

leasingtager leasinggiveren et beløb, der svarer til leasinggivers samlede investering i 

leasingobjektet.28  

 

”Definitionen” svarer stor set til definitionen i Almindelige betingelser for finansielle 

leasingaftaler (ABL 95)29 § 1, stk.2, se bilag 1. Oven anførte definition er ikke meget forskellig 

fra leje, hvor leasingtager også forsynes med en brugsret til en genstand mod betaling af leje jf. 

Lejelovens bestemmelser, hvorfor leasingaftaler ofte bliver kaldet lejeaftaler. 

 

Leasing vil som udgangspunkt i modsætning til leje komme på tale i de tilfælde, hvor 

leasingtager ikke har den fornødne likviditet til at købe aktivet. Ved almindelige lejeforhold vil 

lejer ligeledes have adgang til at opsige lejeaftalen, hvilket som udgangspunkt ikke kan lade sig 

gøre i leasingaftaler, samt at kontraktforholdet normalt kommer i stand grundet leasingtagers 

forhold, eller ved at leverandøren af det leasede tilbyder denne finansiering gennem et 

leasingselskab.  

 

I U 2005.3325H – Hanstholm Havns Fiskeriforening, der er leasingtager, har forhandlet med en 

leverandør omkring leasing af en kopimaskine. En leasingkontrakt blev indgået med et 

leasingselskab, der ikke var iblandet i forhandlinger mellem leverandøren og leasingtager. 

Udover leasingkontrakten blev der indgået et tillæg til aftalen, hvorefter leasingtager havde 

konverteringsret af aktivet til et andet. Dette vilkår havde leasingtager opfattet som værende en 

mulighed for at nedsætte leasingydelsen, således at en tidligere indgået leasingkontrakts ydelse 

blev anvendt. Leasingtager ønskede senere en nedsættelse af leasingydelsen til det tidligere 
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28 Gade (1997, s.19) 
29 ABL 95 er udarbejdet af Finans og Leasing, en interesseorganisation for danske registrerede virksomheder, der 
beskæftiger sig med finansiering, herunder leasing. ABL 95 kan ikke anses som agreed document, da Finans og 
Leasing må anses for at være leasinggivers repræsentant. 

  



 

aktivs niveau, hvortil leasingselskabet meddelte, at dette ville indebære en forlængelse af 

leasingkontraktens løbetid. Dette var leasingtager ikke interesseret i, hvorfor denne hævede 

aftalen, selvom dette var i strid med leasingkontraktens bestemmelser. Under sagen blev der 

oplyst, at såfremt leasingkontraktens løbetid blev fastholdt, men ydelsen nedsat, ville 

leasingselskabet tabe penge i forhold til, hvad leasingselskabet havde betalt leverandøren. 

 

Højesteret fandt, at leasingtagers opfattelse ikke stemte overnes med det forhold, at der var 

indgået en leasingaftale, hvor der forudsættes fuld amortisation. I Højesterets præmisser fremgår 

der, at ”ved indgåelsen af lejeaftalen blev størrelsen af ydelserne og længden af aftaleperioden 

fastsat således, at leasingselskabet gennem leasingtagers betaling af ydelserne ville opnå 

dækning for afdrag og forrentning af købesummen for den udlejede fotokopimaskine med 

tilbehør.” Der er dermed sammenhæng mellem ydelserne og løbetiden, en nedsættelse af ydelsen 

ville medføre en ændring i løbetiden. Som konsekvens havde leasingtager hævet kontrakten 

uberettiget, hvorfor leasingselskabet var berettiget til erstatning i henhold til nedlagte påstand. 

Højesteret anerkendte dermed princippet om fuld amortisation. 

 

Det er vigtigt, at leasingtager har det finansieringsretlige element med, når der indgås 

leasingkontrakter eller skal tage stilling til hvilke rettigheder eller beføjelser parterne har i 

aftaleforholdet.  

 

En leasingaftale kan indeholde elementer af service, vedligeholdelse, køb eller andre 

karakteristika fra andre kontrakttyper uden at dette påvirker den retlige regulering. Disse faktorer 

påvirker fortolkningen, men er ikke afgørende jf. nedenfor.  

 

Det er ikke altid muligt at adskille kontrakttyper fra hinanden, hvilket heller ikke er nødvendigt, 

så længe kontraktens formål og baggrund holdes for øje. Det essentielle for leasingtager må 

være, at leasingkontrakten indeholder en midlertidig rettighed for leasingtager til at bruge aktivet 

mod betaling, hvorfor sondringen mellem finansiel og operationel leasing ikke er vigtig. 

 

2.3 Regelgrundlaget 
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Der forefindes i Danmark ikke en lovgivning, der specifikt regulerer leasingkontrakter. 

Reguleringen har været overladt til den almindelige obligationsret og de deri fastlagte 

  



 

grundsætninger. På det skatteretlige og regnskabsretlige område findes der lovgivning, der 

direkte relaterer sig til leasingaftaler, hvilket bliver gennemgået i kapitel 3 og 4.  

 

Parterne har som udgangspunkt fuld råderet over leasingaftalens indhold, dog vil bl.a. 

Aftalelovens regler finder anvendelse på selve aftaleindgåelsen. Parterne kan tage udgangspunkt 

ABL 95, der afspejler leasinggivers ønsker til indhold af leasingkontrakten. Vilkårene har til 

hensigt at sikre leasinggivers interesse i, at transaktionen alene er en finansiel leasingtransaktion, 

ligesom en låntager skal underlægge sig långivers vilkår for at få udbetalt et lån. ABL 95 kan 

dog ikke betragtes som agreed document, da de ikke indeholder både leasinggivers og 

leasingtagers interesser. Betingelserne må derfor anses som adhæsionsaftaler, der skal tiltrædes 

af leasingtager under forhandling af en leasingkontrakt.  

 

Så mange leasingselskaber der findes i Danmark, så mange standardkontrakter vil der givetvis 

findes. Variationsmulighederne indenfor finansiel leasing er mange, derfor vil en titel på en 

leasingkontrakt ikke altid medføre, at den klassificeres som finansiel leasing. Det vil som regel 

ske efter en analyse af de særlige karakteristika, som finansiel leasing indebærer.  

 

Skal der klarlægges, hvilket regelgrundlag, der finder anvendelse i en given leasingkontrakt, skal 

der først tages udgangspunkt i parternes aftale, og såfremt der ikke kan udledes noget, må der 

foretages en aftalesupplering af gældende ret. 

 

At foretage en aftalesupplering efter gældende ret er dog ikke så nemt, da der som tidligere 

nævnt ikke forefindes nogen lovgivning inden for leasing. Efter almindelig aftaleretlige regler vil 

leasingkontrakten være bindende mellem leasingselskabet og leasingtageren. Leasingtageren vil 

f.eks. ved reklamationer, mangler og eventuelle erstatningskrav rette sig mod leasingselskabet. 

Leasingtager kan efter det obligationsretlige udgangspunkt desuden være berettiget til at 

tilbageholde forfaldne leasingydelser under påberåbelse af mangler ved det leasede, idet en 

mangel normalt vil indebærer misligholdelse af det lejeretlige forhold mellem parterne.30  

 

En finansiel leasingkontrakt kan minde om en kreditaftale, hvor køber erhverver et aktiv mod at 

afdrage dette over en periode, en lejeaftale eller en finansiering ved køb.  
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Civilretligt har sondringen mellem en lejeaftale og en leasingaftale været omdiskuteret i 

litteraturen. Diskussionen har primært handlet om, hvorvidt leasingaftalen kan opfattes som en 

sui-generis aftale eller en typevarierende lejeaftale.   

 

Den ene teori beskriver leasingkontrakter som typevarierende lejeaftaler, hvorved retsreglerne 

om tingsleje skal anvendes som udfyldende regler jf. nedenfor.  Den anden teori beskriver 

leasingkontrakter som sui generis, hvilket vil sige en særlig form for kontrakt, hvor 

retsvirkningerne ikke stemmer overens med, hvad der gælder for beslægtet typer af 

leasingkontrakter, og hvad der kan udledes heraf. Teorien begrunder dette med, at 

leasingkontrakter er en særlig finansieringsform på linje med f.eks. køb med ejendomsforbehold.  

 

Teorien om leasingkontrakter som typevarierende lejeaftaler afspejler ikke de særlige 

finansieringsretlige betragtninger, som ligger bag kontraktforholdets indgåelse. Ved lejeaftaler 

vil leasinggiver normalt ikke være en finansiel virksomhed. På den baggrund kommer teorien 

om, at en leasingkontrakt er en kontrakt af egenart mere velbegrundet.  

 

2.3.1 Typevarierende aftale 

Poul Gade argumenterer for, at aftalen skal opfattes som en typevarierende lejeaftale og finder 

følgende særtræk ved leasingaftalen i forhold til andre lejeaftaler, nemlig at leasinggiver vil med 

en klassisk finansiel leasing have til formål, at få leasingstager til at bære hele investeringen i 

aftalens grundperiode, dvs. fuld amortisation.  

For det andet er aftalen et surrogat for køb. Det subjektive forhold hos leasingtager, om at denne 

ikke ønsker ejendomsretten, men alene brugsretten til aktivet gør aftalen ikke atypisk.  

For det tredje er leasinggivers deltagelse i leasingaftalen finansielt motiveret, hvorved 

leasinggiver betragtes som långiver med sikkerhed i aktivet og leasingtager som låntager.  

For det fjerde er det leasingtageren, der udvælger aktivet. Leasingselskabet har ikke noget ønske 

om at bruge aktivet selv, men ”blot” have ejendomsretten til aktivet.  

 

Retspraksis har haft mulighed for at tage stilling til denne teori. 
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I U 1983.813/2 Ø Imperial Leasing – et selskab havde indgået 4 leasingkontrakter med et 

leasingselskab angående lastbiler. Alle leasingkontrakter var uopsigelige i leasingperioden på 72 

måneder fra leasingkontraktens indgåelse. Efter leasingkontraktens indgåelse gik leasingtager 

  



 

konkurs. Et af tvistpunkterne i sagen var, hvorvidt leasingtagers konkursbo kunne opsige 

leasingaftalerne i henhold til Konkurslovens bestemmelser, med et sædvanligt eller rimeligt 

opsigelsesvarsel, her 3 måneder, til trods for bestemmelsen om uopsigelighed i kontrakten. 

 

Leasingydelserne var sammensat således, at leasingselskabet ville få amortiseret 

anskaffelsessummen over 72 måneder, idet det under sagen kom frem, at der ved beregningen af 

leasingydelserne var kalkuleret en restværdi ved leasingperiodens udløb på 10% af 

anskaffelsessummen. Såfremt denne restværdi ikke var indkalkuleret ved beregningen af 

leasingydelserne, ville disse have været større. Leasingselskabet ville ikke opnå amortisation for 

anskaffelsessummen, hvis kontrakten kunne opsiges med et forkortet varsel. 

Skifteretten fandt efter kontraktforholdets karakter af finansiering, at der ikke var grundlag for at 

opsige leasingkontrakten. Leasingselskabet kunne dermed anmelde sit fulde krav i konkursboet, 

herunder den opgjorte restværdi ved leasingperiodens udløb, til trods for, at leasingkontrakten 

ikke indeholdt oplysninger om, at var kalkuleret med en restværdi på 10%. 

Landsretten fandt under hensyn til retsforholdenes karakter, at leasingkontrakten kunne opsiges. 

Samtidig fandt Landsretten, at leasingselskabet kunne anmelde et erstatningskrav for det tab, 

som leasingselskabet led som følge af den tidligere opsigelse. Leasingselskabet kunne dermed 

anmelde et krav på forfaldne ydelser med tillæg af uforfaldne ydelser for den resterende 

kontraktperiode tilbagediskonteret samt restværdien ved grundperiodens udløb, med fradrag af 

indvundne salgssummer fra lastbilerne.  

 

Afgørelsen illustrerer betydningen af, hvorvidt det anerkendes, at leasing er en særlig aftaleform 

eller hvorvidt lejeretlige principper anvendes. I afgørelsen ændrede Landsretten skifterettens 

afgørelse og underkender argumentet for, at leasingkontraktens karakter af finansiering gør den 

atypisk i forhold til andre lejeaftaler. Dette fik den konsekvens, at leasingkontrakten kunne 

konkursreguleres.  

 

    Side 21 af 92 

Skifteretten havde i den ovenfor gennemgåede afgørelse støttet sig til en tidligere afgørelse fra 

Landsretten, nemlig U 1981.339/2V – Spar leasing, hvor en bogtrykker havde til brug i 

virksomheden leaset en fotosættemaskine og en fremkalder. Udstyret var købt af 

leasingselskabet med henblik på at lease det til leasingtager. Leasingtager gik efter noget tid 

konkurs. Leasingkontrakten var uopsigelig i leasingperioden. Tvistpunktet i sagen angik, hvilket 

beløb leasingselskabet kunne anmelde i konkursboet.  

  



 

Skifteretten fandt, at det klart fremgik af forarbejderne til Konkurslovens § 61, stk.1, at 

leasingaftalen er omfattet af bestemmelsen, samt at der ikke var holdepunkter for at antage, at 

aftaler vedrørende finansiel leasing skulle undtages fra bestemmelsen. Skifteretten fandt derfor, 

at leasingkontrakten kunne opsiges med et varsel på 6 måneder, henset til leasingudstyrets 

særlige art. Samtidig fandt skifteretten dog, at leasingselskabet kunne anmelde et erstatningskrav 

i konkursboet svarende til det af leasingselskabet opgjorte krav med fradrag af de allerede 

anerkendte 6 måneder.  

 

Landsretten fandt ikke, at der efter kontraktens karakter af finansiering var tilstrækkelig grundlag 

for opsigelse i medfør af Konkurslovens § 61, stk.1. 

 

Vestre Landsret kom således i denne afgørelse frem til, at leasingkontrakten havde en sådan 

karakter af finansiering, at der ikke kunne ske konkursregulering, hvorimod Østre Landsret i 

1983 afgørelsen mente, at forholdet havde en sådan karakter, at der kunne ske konkursregulering 

af leasingkontrakten.  

 

Det fremgår dog af 1983.813/2 Ø – Imperial Leasing, at leasinggiver i medfør af Konkursloven § 

61, stk.3 havde mulighed for at anmelde et krav i boet på erstatning for det tab, der var lidt ved 

opsigelsen af leasingkontraktens løbetid grundet konkursregulering. 

Afgørelsen viser til en vis grad, at det af Landsretten anerkendes, at der et tale om finansiering, 

hvorved leasinggiver kan anmelde sit erstatningskrav som følge af opsigelsen af 

leasingkontrakten. I tilfælde af, at der havde været tale om leje af løsøre, ville udlejer alene 

kunne anmelde krav på betaling af leje frem til udløbet af aftalen efter foretagen 

konkursregulering. 

 

Dommen er således et præjudikat for, at leasing har en særlig karakter og kan ikke ukritisk 

behandles som en typevarierende lejeaftale.   
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Poul Gade finder, dog at ” aftaler om finansiel leasing må i første række behandles som 

lejeaftaler, da det ikke er muligt at identificere centrale, retlige elementer i aftaler, der adskiller 

sig væsentlig for en lejeaftale”, hvorved retsregler om tingsleje skal anvendes som udfyldende 

regelgrundlag”. Det økonomiske aspekt ændrer ikke ved dette udgangspunkt, da fuld 

amortisation også vil være tilfældet, hvis udlejer successivt udlejer et aktiv til en eller flere 

  



 

forskellige lejere. Herved vil udlejer også opnå fuld amortisation for sin investering i 

udlejningsaktivet. At leasinggiver søger denne amortisation via en bestemmelser i 

leasingkontrakten om uopsigelighed i en periode, ændrer ikke ved hensigten om fuld 

amortisation både ved leje og ved finansiel leasing. Lejeaftaler kan ligeledes være uopsigelige.31  

 

Teorien om at leasingaftaler skal behandles som typevarierende aftaler har primært været rettet 

mod leasing af fast ejendom, hvor det er anført, at lejeloven og erhvervslejeloven gælder for 

leasing af fast ejendom, herunder fastsættelse af leasingydelsen.32  

 

Alternativet til at betragte leasing som en lejeaftale er at betragte denne som en særlig aftale af 

sin helt egen natur, som dermed skaber behov for egne retsregler. I teorien har dette været 

beskrevet ud fra en betragtning om, at leasingaftaler er sui generis – en unik aftaletype.33 

 

2.3.2 Sui generis aftaler 

Bent Iversens opfattelse, at en leasingaftale skal opfattes som egenartede finansieringsaftaler, 

baseres på, at finansiel leasing indgås for en længerevarende periode, at aftalen typisk er 

uopsigelig fra begge parter, at leasingtageren skal betale periodisk faldende leasingydelser, hvis 

størrelse leasingselskabet har fastsat ud fra en direkte forrentning eller en refinansieringsrente af 

den kapital som er anbragt i de udlejede genstande, et risiko- og administrationstillæg samt et 

dækningsbidrag.34  

 

Hovedsynspunktet er, at leasingaftalens formål og funktion er et alternativ til køb af aktivet. 

Leasingkontrakten bliver herved reguleret af de bestemmelser, herunder standardvilkår, som er 

knyttet til aftalen, samt de motiver, at leasingkontrakten er et alternativ til køb, hvorved 

leasingtager opnår brugsret til aktivet, der ligger bagved leasingkontrakten.  

 

I tilfælde af, at leasingkontrakten samt dens standardvilkår ikke tager stilling til en given 

problemstilling, må kredit- og låneretlige regler med udgangspunkt i obligationsretten finde 

anvendelse. Obligationsrettens grundsætninger skal tage udgangspunkt i det 
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finansieringselement, som har motiveret parterne til at indgå leasingaftalen. Lennart Lynge 

Andersen og Erik Werlauf mener ligeledes, ”hvorvidt tvivlsspørgsmål snarer bør løses efter en 

kredit- og låneretlige tilgangsvinkel frem for en lejeretlig, idet man i så fald respekterer leasing 

som en reel langtidsfinansiering”.35 Såfremt parterne har aftalt deres retsstilling i kontrakten, bør 

dette som udgangspunkt lægges til grund.  

 

Retspraksis har ligeledes taget stilling til, hvorvidt leasing er sui generis aftaler. 

I U 1999.401 H - Scandic Hotels, havde et leasingselskab leaset 3 faste ejendomme, hvorfra der 

blev drevet hotelvirksomhed. Leasingkontrakten omfattede foruden den faste ejendom også 

driftsinventar og – materiel. Leasingtager havde forud for leasingkontraktens indgåelse sikret sig 

aftaler med relevante kommuner om køb af grundende betinget af en lokalplan, der tillod 

opførsel af hotel, samt indgået entreprisekontrakter om opførelse af hotellerne.  

 

Landsretten skulle tage stilling til, hvorvidt erhvervsreguleringsloven fandt anvendelse. 

Landsretten kom frem til, at den gjorde og udtalte hermed at leasingkontrakten under den videre 

behandling af sagerne ved boligretten måtte anses for lejeaftaler omfattet af 

erhvervslejereguleringsloven. 

 

Landsretten så således ikke de pågældende leasingaftaler som et samlet hele, men så bort fra 

aftalerne og vurderede, at det, der reelt blev betalt vederlag for i sidste ende, var brugsretten til 

ejendommene. Det blev således ikke tillagt betydning, at hotellerne blev opført på leasingtagers 

initiativ, samt at leasinggiver ikke havde nogen interesse i bygningerne, men alene interesse for 

hoteldrift. Derudover har Landsretten ikke tillagt det nogen betydning, at det af 

leasingkontrakterne fremgik, at disse var udtryk for ren finansiel leasing, og leasingtager i den 

forbindelse udtrykkeligt var gjort opmærksom på, at leasingtager i henhold til leasingkontrakten 

blev tillagt færre rettigheder og i kontrakten blev pålagt mere vidtgående forpligtelser end 

lejelovens regler ville gøre. 

 

Højesteret ændrede Landsrettens afgørelse og lagde i den forbindelse vægt på, at 

leasingkontrakten gav leasingtager brugsret til ejendommene med henblik på hotelvirksomhed, at 

leasingarrangementet var blevet til på leasingtagers initiativ samt, at anskaffelsessummen, som 

dannede grundlag for beregningen af leasingydelserne, var udtryk for den samlede finansiering, 
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der var nødvendig til anskaffelse og/eller opførelse samt indretning af hotellerne efter 

leasingtagers ønske, og at leasingydelserne ikke var fastlagt efter det lejedes værdi, men med 

henblik på en forrentning og nedskrivning af den investerede kapital. Højesteret fandt efter en 

helhedsvurdering af kontrakterne og baggrunden herfor, at kontrakterne med hensyn til 

rettigheder og forpligtelser adskilte sig så væsentligt fra sædvanlige aftaler om erhvervslejemål, 

at kontrakterne faldt uden for erhvervslejereguleringsloven.  

 

Dommens resultat kan ikke uden videre overføres til andre leasingaftaler, men der må siges, at 

Højesteret har dog indirekte taget stilling til regelgrundlaget for leasingaftaler, herunder hvorvidt 

lejeretlige eller finansieringsretlige grundsætninger finder anvendelse. Højesteret har set på hele 

arrangementet og anerkendte hele arrangementet bag aftalen samt finansieringselementet, der lå 

bag leasingydelsernes beregning og ikke brugsretten alene mod vederlag til ejendommene. 

Højesteret anerkendte i denne dom, at leasingkontrakten var en særlig aftaletype, nemlig sui 

generis. 

 

Ligeledes i Højesterets afgørelse U 2005.3325 H Hanstholms Havns Fiskeriforening, refereret på 

s.17 understøtter også Højesterets anerkendelse af det finansielle aspekt i en finansiel 

leasingkontrakt, idet leasingkontrakten sammenlignes med et kreditkøb. Derudover blev der 

tillagt betydning, hvad parterne havde af intentioner ved leasingkontraktens indgåelse. 

 

Anvendelsen af finansieringsretlige grundsætninger ud fra sui generis betragtningen om, at 

leasing er en særlig aftaletype ser bort fra de grundlæggende ligheder leasing har med leje. 

Kontraktens genstand, den retlige karakter af de aftaler, der regulerer ydelsernes udveksling samt 

den retlige karakter af parternes hovedforpligtelse, der består i brugsretten til et aktiv mod 

betaling af vederlag. Den omstændighed, at leasinggiver ønsker at blive betragtet som långiver 

frem for udlejer og dermed have de samme forpligtelser som långiver, kan ikke ændre herpå.  

 

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauf er i Kreditretten af den opfattelse, at leasinggiver 

tilsigter at opnå en retsposition svarende til en långivers, og tillægger disse subjektive motiver 

værdi i henhold til klassifikationen af en leasingaftale.36 
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Domstolene tager hensyn til finansieringselementet i leasingkontrakten. Yderligere som 

gennemgangen viser i kapitel 3, tilsidesætter domstolene leasingkontrakten efter 

obligationsretten, Kreditaftaleloven § 6, stk. 2. hvilket kunne tyde på, at domstolene betragter 

leasingaftaler mere som sui generis aftaler end typevarierende lejeaftaler. 

 

2.4 Delkonklusion 

Ud fra retspraksis kan det konkluderes, at leasingkontrakter både kan betragtes som værende sui 

generis og typevarierende lejeaftaler, selv om der ikke findes nogen lovgivning, der specifikt 

regulerer leasingkontrakter. Retspraksis kunne dog give en indikation om, at leasingkontrakter 

anses mere som sui generis aftaler, da domstolen tillægger finansieringselementet i kontrakten 

betydning, som gennemgangen i kapitel 3 vil vise. 

 

Ud fra teorien burde leasingkontrakterne ved længere kontraktforhold som ved leasing af fast 

ejendom behandles som typevarierende lejeaftaler, på trods af Scandic Hotels afgørelsen. 

Grunden til dette ligger i, at andre forhold gør sig gældende ved leasing af fast ejendom end ved 

leasing af biler. Selv om civilretten ikke sondrer mellem finansiel leasing og operationel leasing, 

kunne det antages, at operationel leasing vil kunne sammenlignes med en typevarierende 

lejeaftaler.  

 

Det forhold, at en leasingkontrakt indeholder en brugsret mod vederlag opvejes af de øvrige 

forhold, som har betydning for en leasingkontrakts tilblivelse. De forhold er leasingtagers aktive 

rolle ved valg af leverandør og forhandlingerne med denne, leasingtagers interesse i aktivet og 

leasinggivers mangel på samme, kunne tælle for at karakterisere leasingaftalen for en sui generis 

aftale, finansiel leasing.  

 

Leasing har en særlig karakter, og kan ikke ukritisk behandles som en typevarierende aftale, da 

anvendelsen af lejeretlige grundsætninger ikke tillægger det finansielle element i 

leasingkontrakten nogen særlig betydning. Men den kan heller ikke ukritisk behandle 

leasingkontrakten som en sui generis aftale, på trods af det finansielle element og den særlige 

karakter en leasingaftale har.  
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Leasing er således en særlig retlig disciplin, som nødvendiggør, at der bliver kigget på 

kontraktens indhold og motiverne bag indgåelsen af en leasingkontrakt, hvilket gør sig gældende 

i det næste kapitel. 

 

Kapitel 3 Skatteretligt perspektiv 

Nogle leasingkontrakter indgås udelukkende af skattemæssige årsager, mens andre har andre 

bevæggrunde. I dette afsnit ses alene på de skattemæssige konsekvenser ved lånefinansieret køb 

og leasing, og hvorvidt beslutningen kan skabe en fordel. Sondringen mellem operationel og 

finansiel leasing spiller ingen rolle for beskatningen. 

 

Finansiel leasing bruges som surrogat for køb med ejendomsforbehold og lånefinansieret køb 

med løsørepant eller anden sikkerhedsstillelse. Den afgørende forskel mellem disse 

finansieringsmetoder og leasing er, at leasinggiver som udgangspunkt beholder ejendomsretten 

til aktivet, og dermed retten til skattemæssige afskrivninger.  

 

3.1 Skattemæssig definition  

Leasingbegrebet i dansk skatteret er ikke klart defineret, hvorfor de regnskabsmæssige 

definitioner i nogle tilfælde bliver inddraget eksempelvis i TfS 2000.532 LR bemærkede 

skattemyndighederne, at de ikke er bundet af IAS 17’s definition af finansiel leasing, men der er 

tale om en konkret bedømmelse af enkelte leasingforhold. Skattemyndighederne vil dog 

inddrage disse definitioner, som et element blandt flere ved fastlæggelsen af begrebet. 

Skattelovgivningen fokuserer alene på den retmæssige ejer af aktivet, hvorimod den 

regnskabsmæssige behandling kun ser på det reelle forhold frem for formaliteten.37 Mere om den 

regnskabsmæssige behandling findes i kapitel 4. 

 

Klassificeringen i skattemæssig henseende vil oftest have som omdrejningspunkt, hvorvidt der er 

tale om en leasingkontrakt eller lånefinansieret køb, idet det afgørende skattemæssigt vil være, 

om forholdet kan betragtes som reelt. Skattemæssig vurderes der, hvem der en den juridiske ejer 

af aktivet, mens den regnskabsmæssige vurdering mere går på den økonomiske ejer.  
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Nedenfor gennemgås hvorledes lånefinansieret køb og leasing beskattes samt konsekvenserne af 

en eventuel omklassificering. 

 

3.2 Kreditkøb 

Ved køb af et aktiv, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på udgifter til anskaffelse og 

forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt jf. Afskrivningslovens, herefter AL, § 1. 

Indkomståret afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved 

indkomstårets udgang jf. AL § 5, stk. 2. og kan højst udgør 25% af den afskrivningsberettigede 

saldoværdi jf. stk.3. Afskrivning efter saldoværdimetoden betyder en stadig faldende maksimal 

afskrivning, og såfremt saldoværdien er på 12.300 (2010 – niveau) eller derunder kan beløbet 

fuld fradrages i den skattepligtige indkomst jf. AL § 5 stk.3. 

 

Renteudgifterne kan låntager fradrage af den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven, 

herefter SL, § 6, stk.1, litra e. Hvilket gælder uanset om gælden er opstået som led i erhverv eller 

af privat karakter. For at opnå fradrag for renteudgifterne, skal der være tale om et retligt 

forpligtende gældsforhold, hvori der er stiftet en reel fordring på skyldneren, såvel til at betale en 

gæld som til at forrente denne jf. Ligningsvejledningen A.E.1.1  

 

Endvidere skal der være tale om reelle renteudgifter. Renter, der ikke er et vederlag til kreditor 

for at stille kapital til disposition, men bliver udredt for at tilgodese andre hensyn, er der ikke 

fradragsberettiget. Eksempelvis i Landsskatterettens afgørelse 1977-3-655, hvor en fader for at 

nedbringe sin kassekredit lånte et beløb af sin datter, med en aftalt forrentning på 25 pct. p.a. 

Landsskatteretten fandt, at skatteyder i en vis udstrækning understøttede sin datter og anerkendte 

alene, at skatteyderen kunne fradrage 12 pct. af lånet svarende til den renteudgift, der var sparet 

på hans kassekredit. Det har således ingen skattemæssig betydning, at leasingydelsen er 

afhængig af renteniveauet, såfremt denne er variabel i leasingkontrakten. 
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Rentefradragstidspunktet er som hovedregel tilknyttet forfaldstidspunktet jf. SL § 6 jf. 

Ligningsloven, herefter LL, § 5, stk.1. Forfalder renten for en længere periode ved 

låneoptagelsen, vil alene renteudgifter, der vedrører indkomståret, kunne fratrækkes. Renter der 

forfalder mere end 6 måneder forud for renteperiodens udløb, og som vedrører en længere 

periode end 6 måneder skal dog periodiseres jf. LL § 5, stk.2 

  



 

Periodisering af renter er obligatorisk for skattepligtige, der benytter virksomhedsordningen jf. 

Virksomhedsskatteloven § 6, stk.2. Efter LL § 5, stk.5 kan skattepligtige, der ikke er bogførings- 

eller regnskabspligtige opnå tilladelse fra Skatterådet til ligeledes at periodisere. 

 

Stiftelsesomkostninger og lignende engangsudgifter kan ikke fradrages efter SL § 6, stk.1, litra a, 

medmindre løbetiden er mindre end 2 år jf. LL § 8, stk.3, litra c jf. § 5, stk.3. 

 

Ved lånefinansieret køb, har låntager således skattemæssigt fradrag for rentebetalingerne og kan 

foretage skattemæssige afskrivninger.  

 

3.3 Leasing 

Hovedreglen i dansk skatteret er, at beskatning sker, når der er erhvervet ret til indkomsten, 

retserhvervelsesprincippet. Praksis har på leasingområdet vedr. leasingudgifter fortrængt 

princippet. Leasingudgifterne skal henføres til den periode, som lejen vedrører. Dette gælder 

også, selv om leasingydelsen måtte være forudbetalt for en flerårig periode, og selv om 

lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side.  

 

Leasingydelserne er fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a, der tjener til at erhverve, 

sikre eller vedligeholde virksomhedens indkomst. Leasingydelser skal periodiseres i det omfang 

udgiften kan henføres til flere indkomstår. En forudbetalt udgift, der fradrages efter SL § 6, stk. 

1, litra a, skal periodiseres i det omfang udgiften kan henføres til den periode lejen vedrører jf. 

Ligningsvejledningen E.A.3.2. 

 

En forudbetalt udgift, der fradrages efter SL § 6, stk. 1, litra a, skal periodiseres i det omfang 

udgiften kan henføres til flere indkomstår. En forudbetalt erhvervsmæssig udgift, der tjener til at 

erhverve, sikre eller vedligeholde virksomhedens indkomst, skal således periodiseres i det 

omfang udgiften kan henføres til flere indkomstår.   
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Vedrører en afholdt driftsomkostning i det hele et senere indkomstår, skal udgiften fradrages i 

dette senere indkomstår. I SKM 2003.447 LSR har Landskatteretten i kendelsen offentliggjort, at 

forudbetalinger, der vedrører flere indkomstår, men højst 12 måneder, ikke skal periodiseres, 

men kan fratrækkes straks i betalingsåret.  

  



 

Ligeledes i SKM 2006.683 LSR, hvor et selskab indgik en aftale med moderselskabet om leje af 

1.698 m2 beliggende i ejendommen X. Af lejekontrakten af 1. januar 2000 fremgik der, at 

lejemålet fra udlejers og lejers side var uopsigeligt i 5 år med udløb den 31. december 2004. Den 

23. december 2004 blev der mellem selskabet og moderselskabet udfærdiget en allonge til 

ovennævnte lejekontrakt af 1. januar 2000. Af allongen fremgik der, at der var indgået en aftale 

om forlængelse af kontrakten, samt at den årlige leje excl. merværdiafgift var i 2005 aftalt til kr. 

1.353.882,62. Lejen, der var inflationsreguleret hvert år med 5 %, betaltes årligt forud med 

forfald 31. december. Moderselskabet udstedte en faktura på lejebetalingen på 1.353.883 kr. den 

23. december 2004. Selskabet overførte fakturabeløbet til moderselskabet samme dag som 

kontraktindgåelsen. Selskabet har foretaget fradrag for beløbet på 1.353.882,62 kr. ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2004. Moderselskabet har indtægtsført huslejen i 

indkomståret 2005. 

Landsskatteretten fandt, at i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i 

årets løb er anvendt til erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære 

afskrivninger, fradrages. Fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, forudsætter efter 

praksis, at der er opstået en endelig forpligtelse til at betale det pågældende beløb, og at beløbet 

kan opgøres endeligt, hvorimod der normalt ikke stilles krav om, at beløbet er betalt eller 

forfaldent til betaling. 

Særligt for leje- og leasingindtægter gælder det, at indtægterne skal henføres til den periode, som 

lejen vedrører. For så vidt angår udgiftssiden er modstykket hertil, at lejeren skal periodisere sine 

lejeudgifter. Da selskabets lejebetaling dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2005, kan 

lejeudgiften fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2005. 

Det forhold, at selskabet underskrev lejeaftalen og betalte lejen den 23. december 2004, og at 

lejen i henhold til den indgåede lejeaftale var forfalden til betaling den 31. december 2004, er 

ikke afgørende i relation til fradragstidspunktet. 
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Den gældende praksis for forudbetalinger på højst 12 måneder forudsætter efter 

Landsskatterettens opfattelse, at forudbetalingen rækker ind over to indkomstår. Da lejen 

vedrører perioden fra 1. januar til 31. december 2005, er der ikke i denne sag tale om en 

forudbetaling, der vedrører flere indkomstår, og den foreliggende situation omfattes derfor ikke 

af den praksis, der gælder for forudbetalinger på højst 12 måneder. 

  



 

Som følge af at der først i indkomståret 2005 opstod en endelig forpligtelse for selskabet til at 

betale lejebeløbet, og lejeudgiften i det hele vedrører indkomståret 2005, kan der alene foretages 

fradrag for lejeudgiften i indkomståret 2005. Landsskatteretten godkender herefter ikke det 

selvangivne fradrag for lejeudgiften på 1.353.883 kr. ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst for 2004. 

TfS 2007.807 SR. bekræftede Skatterådet, at en engangsydelse på 229.960 kr. ekskl. depositum 

på 120.000 kr., der skulle betales i forbindelse med leasing af en stationcar for en 1-årig periode 

Da der var sammenfaldt mellem leasingperioden og indkomståret, var det ikke aktuelt at 

periodisere den samlede leasingudgift over de indkomstår, hvortil udgiften kan henføres. Det 

betød intet for fradragsretten, at leasingtager skulle betale en forholdsmæssig stor 

førstegangsydelse og forholdsmæssige små månedlige afdrag. Dog skulle den samlede 

leasingudgift fordeles ligeligt over indkomståret. Skatterådet fremhævede, at fradrag for 

leasingydelserne - uanset forfaldstidspunkt - skulle henføres til det indkomstår, som ydelserne 

vedrørte. 

Undtagelsesvis i TfS 1992, 437 LSR, hvor en ekstraordinær leasingafgift, ikke skulle 

periodiseres, da den blev anset for betaling for den værdinedgang, der skete ved en maskines 

ibrugtagning. En entreprenør havde leaset en fabriksny gravemaskine pr. den 31/12 1989. 

leasingperioden løb over 72 måneder, med en leasingydelse på 14.000 kr. Ved 

leasingkontraktens indgåelse skulle leasingtager betale en ekstraordinær leasingafgift på 

172.000, hvilket entreprenøren havde fratrukket som driftsomkostning i indkomståret 1989. 

Skattenævnte henviste til, at der kun kunne ske fradrag for den del af udgiften, som svarede til 

den faktiske brugsperiode, hvilket udgjorde ½ måned og svarer til den ovennævnte praksis. 

Landsskatteretten fandt efter entreprenørens revisor havde anført, at det fra leasinggivers side var 

et krav ved kontraktindgåelsen, at entreprenøren skulle betale den ekstraordinære leasingydelse, 

da gravemaskinen havde en væsentlig værdinedgang ved ibrugtagning, at der ikke var grundlag 

for at periodisere udgiften. Det selvangive fradrag på 172.000 kr. blev godkendt.   
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Stiftelsesgebyr og etableringsomkostninger ved oprettelse af leasingkontrakter er ikke 

fradragsberettigede jf. SL § 6, stk.1, litra a. I TfS 2006.515 V havde en vognmandsforretning 

leaset køretøjer til brug for virksomhedens drift og afholdt i den forbindelse udgifter til stiftelse 

af leasingkontrakter. Landsretten fandt, at disse udgifter antages for at være 

engangsomkostninger dels til dækning af leasinggivers omkostninger i forbindelse med 

  



 

leasingkontraktens oprettelse og dels som viderefakturering af leasinggivers udgifter til 

panthaverdeklaration. Sådanne udgifter er ikke fradragsberettiget efter SL § 6, stk.1, litra a., da 

disse omkostninger hverken helt eller delvist har en tilknytning til den løbende 

indkomsterhvervelse til, at de kan anses som fradragsberettiget. Stiftelses og 

etableringsomkostningerne er heller ikke omfattet af LL § 8, stk. 3, litra c jf. § 5, stk.3., da 

løbetiden var over 2 år.  

 

Har leasingtager pligt til at vedligeholde og forsikre aktiverne, må udgifterne hertil være 

fradragsberettigede efter SL § 6, stk.1, litra e, da det må antages, at de medgår til at sætte aktivet 

i samme stand, som det var ved anskaffelsen. Det forudsættes dog, at der er tale om udgifter, der 

vedrører aktiver, hvis udbytte skal medregnes ved indkomstopgørelsen. 

Underskud kan fradrages i den skattepligtige indkomst med adgang til underskudsfremførsel jf. 

LL § 15 i det omfang, det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. 

 

AL finder efter § 1 anvendelse på ” udgifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes 

erhvervsmæssig af den skattepligtige”. Afskrivningsloven er normalt forbeholdt den, der har 

ejendomsretten til det pågældende aktiv. Skattemæssigt har leasingtager derfor ikke ret til 

fradrag for afskrivningerne. 

  

Afskrivningslovens ejerbegreb svarer som udgangspunkt til det civilretlige ejerbegreb. Hvis der 

imidlertid efter en konkret realitetsbedømmelse af aftalerne er grundlag for at fastslå, at der alene 

foreligger et formelt ejerskab til det afskrivningsberettigede aktiv, anerkendes den formelle ejer 

ikke som ejer af aktivet i skattemæssig henseende, og afskrivningsret nægtes, mere herom 

senere. 

 

Finansielle kontrakter, der er omfattet efter Kursgevinstlovens, herefter KGL § 29, skal opfylde 

følgende betingelser: 

1. at der skal foreligge en bindende aftale enten i form af en særskilt aftale. En ren 

beslutning om at ville indgå en aftale er ikke tilstrækkelig. 

2. at der skal være en tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunkt og afviklingstidspunkt   
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3. at der skal på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten aftales en afviklingspris eller kurs. 

Den aftalte afviklingspris eller kurs behøver ikke være en konkret aftalt pris eller kurs på 

de underliggende aktiver. Prisen kan godt aftales at være en formel eller 

  



 

beregningsmodel, når denne blot medfører, at der ikke er væsentlig usikkerhed om den 

fremtidige overdragelsespris  

  

Optioner skal som udgangspunkt omfattet af Kursgevinstloven § 29. Optioner som ses i 

finansielle leasingkontrakter kan dog godt være undtaget efter Kursgevinstloven jf. § 30. stk.1, 

nr.7 hvis leasingtager ikke skal betale en præmie for optionen.38 Skal leasingtager betale en 

præmie for optionen, skal denne beskattes efter Kursgevinstloven, hvorimod hvis leasingtager 

ikke betale en præmie skal optionen beskattes sammen med det underliggende aktiv, dvs. i dette 

tilfælde AL § 40, stk.2.39  

 

Udgangspunktet er dermed, at leasingtager kun har skattemæssigt fradrag for leasingydelsen. 

Indeholder leasingkontrakten en købsoption og vælger leasingtager at udnytte denne, skal denne 

som udgangspunkt beskattes efter Kursgevinstloven.  

 

3.4 Skatteeffekt ved lånefinansieret køb og leasing  

Eksempel på skatteeffekt ved lånefinansieret køb og leasing.  

Anskaffelsesprisen er 100.000 kr. Leasingydelsen er 22.000 og leasingperioden løber over 5 år. 

den alternative lånerente er 6%. Herudover forudsættes, at maskinens økonomiske levetid er 5 år, 

således at aktivet afskrives lineært over denne periode. Udskudt skat afsættes med 25% af alle 

midlertidige forskelle. Forudsætningerne er sammenfattet sammen med regneeksemplet i bilag 2. 

 

Ud fra regneeksemplet kan det konkluderes, at skattefradraget ved leasing er højere end 

skattefradraget ved lånefinansieret køb, på trods af låntager både kan trække afskrivninger og 

renter fra i den skattepligtige indkomst. Hermed er leasing er bedre alternativ end køb. 

 

Låntager kan fratrække skattemæssige afskrivninger op til 25 % efter AL § 5 og har fradrag for 

rentebetalingerne efter SL § 6, stk.1, litra e. Leasingtager har fradrag leasingydelsen jf. SL § 6, 
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38 Det følger af Ligningsvejledningen A.D.2.18.3.7, ved vurderingen af, om en kontrakt er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen, kan det bl.a. indgå, om der betales et vederlag for kontrakten. Det er karakteristisk for 
aftaler om købe- og salgsretter, der anvendes som finansielle kontrakter, at der betales en præmie. 
39Udnytter leasingtager optionen efter leasingperiodens udløb, kan leasingtager fra og med det indkomstår, hvori der 
er indgået endelig aftale om overdragelsen, afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige indkomst med indtil 1/7 
årligt.  
  

  



 

stk.1, litra a som en driftsomkostning. Ulempen er derimod, at leasingtager ingen ret har til 

afskrivninger, da den ret tilhører leasinggiver. Ulempen modsvares dog af, at leasinggiver har 

afskrivningsretten og dermed kan fastsætte en eventuel lavere leasingydelse.  

 

Ovennævnte beskrivelse af den skattemæssige behandling af leasingkontrakter forudsætter, at 

der ikke hersker tvivl om, at den foreliggende kontrakt er en leasingkontrakt. Men eftersom der 

ikke findes noget fast, endsige lovfæstet form for leasingkontrakter, vil der forekomme 

kontrakter, der betegner sig selv som leasingkontrakter uden i realiteten at være det. De retlige 

konsekvenser afhænger af kontraktens virkelige indhold og ikke dens betegnelse. 

 

Konsekvensen af en leasingkontrakt bliver omklassificeret til køb med ejendomsforbehold er 

dels, at leasinggiver bliver betragtet som sælger af aktivet, og at dennes afskrivningsret 

tilbageføres, da retten hertil tilkommer leasingtager og at allerede erlagte ydelser vil blive 

betragtet som afdrag og renter, hvorfor leasingtager alene kan fradrage renter, men ikke afdrag jf. 

SL § 6, stk.1, litra e. Hvilket efter regneeksemplet betyder, at det skattemæssige fradrag bliver 

mindre. 

 

3.5 Civilretlig tilsidesættelse efter KAL § 6, stk. 2.  

I skattemæssig sammenhæng er sondringen mellem leasingaftale og maskeret købeaftale 

interessant. En leasingaftale, der i realiteten er en maskeret købeaftale, kan tilsidesættes, hvilket 

gælder både civilretlig og skatteretligt.40 Efter KAL § 6, stk. 2 omfatter loven også aftaler, der 

kaldes leje og leasingaftaler, eller hvor betalingen fremtræder som vederlag for brug af aktivet, 

men hvor det må antages at være meningen, at modtageren af aktivet skulle blive ejer af den. 

Tilsidesættelsen af en leasingaftale med argumentet, at aftalen er reelt et kreditkøb med 

ejendomsforbehold, kan få store konsekvenser for parterne. 

 

Konflikter i relation til KAL § 6, stk. 2 optræder i 3 tilfælde. For det første kan leasingtager have 

interesse i at påberåbe sig bestemmelsen, således at den bringes under Kreditaftalelovens 

beskyttelsesregler. For det andet kan leasingtagers kreditorer have interesse i at påberåbe sig 

bestemmelsen, hvis omklassificeringen medfører, at leasinggivers ejendomsret fortrænges. 

Hvilket er tilfælde, når leasingkontrakten undtagelsesvist ikke indeholder et retsbeskyttet 
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ejendomsforhold, eks. motorkøretøjer og sale and lease back.41 For det tredje kan 

skattemyndighederne påberåbe sig, at leasingkontrakten er en maskeret købekontrakt.42 En 

civilretlig tilsidesættelse af en leasingkontrakt indebærer altid, at den også skatteretlig kan 

tilsidesættes, derudover kan skattemyndighederne i videre omfang anfægte maskerede 

købeaftaler. 

 

Nedenfor er nogle eksempler, hvor en leasingaftale ikke er en leasingaftale men maskeret som 

noget andet. I TfS 1995.22 LSR, solgte et selskab 10 campinghytter til et finansieringsselskab, 

hvorefter de leasede hytterne fra finansieringsselskabet med ret til at tilbagekøb efter 

leasingperiodens udløb for 4% af den oprindelige anskaffelsessum eller 20.000 kr. 

Landsskatteretten fandt, at den omhandlede leasingaftale ikke kunne tillægges skattemæssig 

gyldighed, idet der bestod et væsentligt misforhold mellem den aftalte købspris på 20.000 kr. og 

den faktiske værdi på 400.000 kr. efter leasingperiodens udløb. Leasingaftalen havde dermed 

karakter af en låneaftale. 

 

Et andet eksempel på en ”lejeaftale”, som fandtes at være en aftale om køb med 

ejendomsforbehold er U 2004.317 H, hvor en forbruger havde lejet et videoapparat på det vilkår, 

at dette kunne købes for 1 kr., når denne havde overholdt kontrakten ved at betale 60 måneders 

lejeydelser. Aftalen fandtes at være et forbrugerkøb med ejendomsforbehold jf. KAL § 6 stk.2, 

og da der kun var betalt en lejeydelse på 500 kr. ved kontraktens indgåelse, var 

udbetalingskravet43 jf. KAL § 34, stk.1, nr. 4, ikke opfyldt, hvorfor ejendomsforbeholdet ikke 

var gyldigt. Ejendomsretten var gået over til ”lejeren”.  

 

3.5.1 Optioner i leasingkontrakten  

Udgangspunktet er, at leasingaftaler er ikke maskerede købeaftaler. Det afgørende kriterium er, 

om leasinggiver ”på forhånd har fraskrevet sig muligheden for at drage fordel af, at genstandens 

værdi ikke er faldet mere end forventet i leasingperioden.”44 
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Nedenfor gennemgås forskellige scenarier, hvor leasingaftalen indeholder en option og andre 

vilkår, som kan medføre en potentiel konflikt med Kreditaftaleloven. Det afgørende er, hvorvidt 

det pågældende vilkår illustrerer, at leasinggiver udover den fulde amortisation under 

leasingkontrakten, på forhånd har afskåret sig fra at opnå en gevinst.45  

 

Det er ikke alle situationer, at det er tilsigtet, at leasingforhold skal ende i et ejerforhold omfattet 

af KAL § 6, stk.2. Bestemmelsens formål er at ramme de tilfælde, hvor et kreditkøb maskeres 

som et leasingforhold. Eksempelvis i SKM 2003.231. LSR, der omhandler en leasingaftale om 

driftsmidler til en købspris på 3,4 mio. kr., og leasingydelserne var fastsat til 92.421 kr. pr. 

måned i 48 måneder. Myndighederne anså aftalen for køb på kredit og godkendte ikke fradrag 

for leasingydelsen. Landsskatteretten fandt, at kontraktens bestemmelser om leasingtagerens 

anvisningspligt og udskiftningsret ikke indebar en køberet og købepligt, og at det ikke havde 

været meningen ved kontraktens indgåelse, at selskabet skulle blive ejer af driftsmidlerne.  

 

Ligeledes i Landsskatterettens afgørelse Journalnr. 08-02763, hvor en vognmand havde leaset en 

lastbil med kranopbygning til en anskaffelsessum på 1,7 mio.kr. Leasingperioden var aftalt til 72 

måneder. Efter leasingperiodens udløb var vognmanden på leasinggivers anmodning forpligtet til 

at anvise en kontant køber til lastbilen til en pris på 200.000 kr. Vognmanden anså kontrakten 

som et køb på kredit og behandlede kontrakten derefter. Skattemyndighederne godkendte ikke de 

skattemæssige afskrivninger, men derimod kunne vognmanden få fradrag for leasingydelserne. 

Landsskatteretten var enig med skattemyndighederne, idet kontrakten ikke indebar såvel en 

køberet som en købepligt for leasingtager ved kontraktens udløb.  

 

3.5.1.1 Vederlagsfri overdragelse 
Er det aftalt, at leasingtager uden videre overtager ejendomsretten, falder kontrakten ind under 

betingelsen om lejekøb og dermed omfatter af Kreditaftaleloven jf. § 6, stk. 2. 46  Leasinggiver 

har dermed mistet sin ejendomsret og den skattemæssige afskrivningsret til aktivet.  

Tilsidesættelsen skyldes, at det ved en vederlagsfri overtagelse allerede fra start har været 

meningen, at leasingtager skulle blive ejer af aktivet. 
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3.5.1.2 Ubetinget tilbagelevering 
Skal leasingaktivet leveres tilbage efter leasingperiodens udløb, kan leasingkontrakten som 

udgangspunkt ikke falde ind under Kreditaftalelovens § 6, stk. 2. Dog kan leasingkontrakten 

statuere kreditkøb, såfremt en underhåndsaftale eller omstændighederne i øvrigt indicerer, at 

leasingtager skal blive ejer.47   

 

3.5.1.3 Forlænget lejeperiode 
Indeholder leasingkontrakten en ret til forlængelse af leasingperioden, men nu med reduceret 

ydelse, indgår parterne i realiteten en ny leasingaftale. Begrundelsen for den reducerede ydelse 

kan være, at leasinggiver opnået den fulde amortisation og har ikke nogen særlig interesse i 

aktivet længere.48 Yderligere vil leasede aktiver i finansiel leasing ofte have en lille værdi ved 

salg til tredjemand, mens det godt kan have værdi for leasingtager f.eks. en mejetærsker, vil 

typisk have en længere økonomisk levetid end leasingperioden  

 

Et rent symbolsk beløb, hvor ydelsen afviger væsentligt fra sædvane for den type aktiver, vil 

betyde, at leasingkontrakten godt kan omklassificeres til en kreditkøbsaftale,49 medmindre 

aktiver af den pågældende art slet ikke kan købes.50 

Hvorvidt der findes noget retspraksis på området, hvor leasingkontrakten er blevet 

omklassificeret pga. forlænget lejeperiode vides ikke.   

 

3.5.1.4 Forkøbsret 
En forkøbsret har ingen betydning, idet denne alene indebærer, at leasinggiver er forpligtet til 

først at tilbyde det leasede til leasingtager forinden der foretages et bortsalg. Der vil først være 

indgået en købsaftale, når leasingtager vælger at påberåbe sig forkøbsretten, såfremt leasinggiver 

ønsker at sælge aktivet, leasingtager kan ikke tvinge bestemmelsen i anvendelse.51 

 

En sådan aftale vil ikke kunne tilsidesættes efter KAL § 6, stk.2, da der ikke er noget der 

indicerer ved aftalens indgåelse, at leasingtager skal blive ejer af aktivet. 
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3.5.1.5 Køberet 
Har leasingtager en ret, men ikke pligt til at overtage aktivet, kan leasingtager vælge ikke at 

udnytte denne ret. Udnytter leasingtager optionen til at købe aktivet, kan der principielt blive tale 

om en almindelig købsaftale.52  

Der kan sondres mellem følgende tilfælde: 

1. Symbolsk pris 

2. Fast pris 

3. Markedspris 

4. Restgælden på aktivet 

 

Ad 1) Symbolsk pris 

Hvis prisen køberetten kan udøves for er urealistisk lav pris i forhold til markedsprisen på 

tidspunktet for køberettens udøvelse, kan det allerede fra start af have været meningen, at 

leasingtageren skulle blive ejeren af aktivet. Den urealistiske lave pris kan være udtryk for at 

leasinggiver har opnået fuld amortisation og at genudlejningsværdien er lav. Det synes derfor 

overvejende sandsynlig, at leasingtager skulle blive ejer af aktivet, hvorfor kontrakten kan falde 

ind under KAL § 6, stk. 2 jf. ovenfor gennemgåede dom TfS 1995.22 LSR med 

campinghytterne, der kunne overtages til en urealistisk lav pris. 

 

Ad 2) Fast pris 

Køberetten kan udnyttes i to former enten efter leasingperiodens udløb eller i selve 

leasingperioden til en i forvejen fastsat pris.  

 

Kan køberetten udnyttes efter leasingperiodens udløb til en fast pris, kan der argumenteres for, at 

leasingtagers accept af aftalen og leasinggivers manglende økonomiske interesse kan ikke 

udelukke hensigten bag kontraktens indgåelse, at leasingtager skulle blive ejer af aktivet efter 

leasingperiodens udløb.53 

 

Den anden form, hvor leasingtager kan udnytte en køberet i leasingperioden til en fast pris kan 

igen indikere, at der er meningen, at leasingtager skal blive ejer af aktivet. Alene det forhold, at 

prisen er sat afhængig af udnyttelsestidspunktet specielt, hvis leasingydelserne er sat relativ høj 

    Side 38 af 92 

                                                 
52 Gade (1997, s.276) 
53 Eriksen (1984, s.42) 

  



 

og købsprisen lav, vil leasingtager have interesse i at købe aktivet allerede ved kontraktindgåelse, 

dermed vil Kreditaftaleloven finder anvendelse på kontrakten, der ellers blot skulle være en 

leasingkontrakt. 54  

 

For at leasingkontrakten ikke bliver omklassificeret som kreditkøb, skal følgende to betingelser 

være opfyldt, at  

1. leasingtager betaler til enhver tid en ydelse, der dækker værdiforringelsen samt 

leasinggivers forrentning og omkostninger og at 

2. salgsprisen ikke afviger væsentlig fra markedsprisen. 55 

 

I en afgørelse fra Landsskatteretten Journalnr. 06-02720, havde en virksomhed indgået en 

leasingkontrakt med et leasingselskab. I kontrakten var det bestemt, at leasingtager ved 

leasingperiodens udløb var forpligtet til at anvise en tredjemand som køber af den leasede bil. 

Bilen kunne erhverves for 50.000 kr. med diverse fradrag, såfremt leasingselskabet accepterede 

tredjemands købstilbud. Skattemyndighederne fandt, at der var tale om et køb på kredit, da de 

anså det for sandsynligt, at leasingtager ville overtage bilen, eftersom bilens markedsværdi ved 

leasingperiodens udløb var mindst 250.000 kr.  

Landsskatteretten fandt derimod, at leasingkontrakten hverken indeholdt en køberet eller 

købepligt ved leasingperiodens udløb. Leasingtager havde ifølge kontrakten udelukkende en 

anvisningspligt.  

 

Ad 3) Markedsprisen 

Som tidligere nævnt, vil leasingtager såfremt købsprisen svarer til markedsprisen, vil der ikke 

allerede fra starten have været meningen, at leasingtager skulle blive ejer af aktivet. 

  

Ad 4) Restgælden på aktivet  

Såfremt leasingtager skal betale den fulde kontraktpris ved køb mod at blive godskrevet de 

allerede afholdte ydelser, må det antages, at det har været meningen, at leasingtager skulle blive 

ejer af leasingaktivet.  En undtagelse kunne være, hvis restgælden svarer til markedsprisen. I de 

tilfælde vil leasingkontrakten ikke falde ind under KAL § 6, stk. 2. 
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En kort opsummering gives i tabellen over det ovenfor gennemgåede. 

Pris Forkøbsret Køberet 

Symbolsk - - 

Fast 

-høj 

-lav 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

Markedspris + + 

Restgæld - - 

Kilde: Hans-Henrik Eriksen, tabel 5, side 47 

- angiver, at aftalen er omfattet af KAL § 6, stk.2 

+ angiver, at leasingaftalen holder 

 

3.5.1.6 Købspligt 
En leasingkontrakt, som indeholder en bestemmelse om, at leasingtager ved leasingperiodens 

udløb har en købspligt til leasingaktivet, kan medføre, at leasingaftalen bliver omfattet af 

Kreditaftaleloven, da der ”må antages at have været meningen, at modtageres af tingen skal 

blive ejer af den”. Ved en købspligt forstås, at leasingtager er forpligtet til at købe det leasede 

udstyr ved leasingperiodens udløb. Købepligten giver dog ikke leasingtager krav på at blive ejer, 

det er leasinggiver der bestemmer, om leasingtager skal blive ejer af aktivet. 

 

SKM 2004.453 LSR omhandler en abonnementsaftale vedrørende briller. Selskabets koncept 

var, at kunderne mod betaling af en fast månedlig ydelse fik udleveret et par briller. Aftalen lød 

på, at kunden mod betaling af en månedlig ydelse beregnet i forhold til brillens kontantpris, 

overdrages et par briller.  

Landsskatteretten fandt, at briller er en forbrugsvare af personlig tilvirket karakter, hvor der 

under de foreliggende omstændigheder måtte kvalificeres som køb på kredit, da ejendomsretten 

til brillerne må anses for overgået til selskabets abonnementskunder allerede ved aftalens 

indgåelse, eller senest ved brillernes overgivelse til kunderne.  
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Ligeledes i TfS 1995.198 LR, hvor leasingtager ved leasingperiodens udløb havde en købsoption 

på 10% af kostprisen. Såfremt leasingtager ikke udnyttede denne købsoption, skulle leasingtager 

alligevel betale et tilsvarende beløb til leasinggiver. Reelt indeholdt leasingkontrakten efter 

  



 

Ligningsrådet mening både en køberet og en købepligt således, at det fra start var meningen, at 

leasingtageren skulle blive ejer af det leasede jf. KAL § 6, stk.2  

 

3.5.1.7 Anvisningsret/-pligt 
Retspraksis viser, at der ofte er indeholdt en anvisningspligt i leasingkontrakter. Udnytter 

leasingtageren retten til at anvise en køber efter leasingperiodens udløb, er leasinggiver forpligtet 

til at sælge aktivet til tredjemand, som vilkårene i leasingkontrakten angiver.  En anvisningspligt 

alene medfører ikke, at leasingkontrakten omklassificeres efter KAL § 6, stk. 2 jf. SKM 

2003.231 LSR 

 

Såfremt leasingtager opnår en gevinst ved aftaler om overskudsdeling, er leasingtager som 

hovedregel skattepligtig af beløbet jf. TfS 1985.755 LSR, hvor en leasingtager købte en traktor 

efter leasingperiodens udløb, hvorefter han fik udbetalt 90 % af salgsprisen. Det modtagne beløb 

opfattedes som en reduktion af den tidligere betalte – fradragsberettigede – ydelse.   

 

3.5.2 Opsummering optioner  

Den omtalte domspraksis tager kun stilling til den civilretlige kvalifikation af aftalen, hvor 

leasingkontrakten bliver tilsidesat efter KAL § 6, stk.2 i de tilfælde, hvor det allerede fra 

kontraktindgåelsestidspunktet har været meningen, at leasingtager skulle blive ejer af aktivet.  

 

Optioner der indeholder en symbolsk købspris eller en kombineret køberet og købepligt 

medfører som hovedregel en tilsidesættelse efter KAL § 6, stk.2. Hvilket betyder, at leasingtager 

anses som ejer og får den skattemæssige afskrivningsret. De allerede erlagte ydelser vil blive 

betragtet som afdrag og renter, hvorfor leasingtager alene kan fradrage renter, men ikke afdrag jf. 

SL § 6, stk.1, litra e.  

 

Risikoen for en eventuel tilsidesættelse efter KAL § 6, stk. 2 påhviler leasinggiver, idet denne er 

den professionelle på det finansielle marked og kontrakten udformes typisk på leasinggivers 
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vilkår. Leasinggiver vil dog oftest i tilfælde af tilsidesættelse have et gyldigt ejendomsforbehold 

i aktivet, såfremt de øvrige krav til ejendomsforbeholdet er iagttaget jf. KAL § 34, stk. 1.56 

 

I visse tilfælde bliver leasingkontrakten omklassificeret, således at leasinggivers ejendomsret 

alene betragtes som værende en sikkerhedsret til det leasede. I U 2006.917 Ø Fogdal Biler fandt 

retten efter en konkret vurdering, at der var tale om pantsætning til sikkerhed i forbindelse med 

et ydet lån, mens der for nogle andre biler i realiteten var tale om et leasingforhold. 

 

U 2006.197 Ø Fogdal Biler A/S I, leasingtager der var autoriseret forhandler af Chrysler/Jeep, 

havde indgået leasingaftaler vedrørende 29 biler med leasinggiver. Leasingkontrakterne var 

uopsigelige i 12 måneder og indeholdte sædvanlige betingelser om ejendomsret og opgørelse i 

forbindelse med misligholdelse. 

 

Leasingtager gik efterfølgende i betalingsstandsning og leasinggiver tilbagetog herefter bilerne 

og solgte disse. Tvisten angik herefter, om der reelt havde været tale om sikkerhed mod lån, idet 

det blev oplyst at nogle af bilerne var ment til videresalg, mens andre blev benyttet som 

værkstedsbiler til kunder og ansatte. 

 

Under sagen kom det frem for så vidt det angår 6 ikke registrerede biler, at disse var beregnet til 

videresalg. Landsretten fandt ikke, at der vedrørende de 6 biler var tale om leasing, men derimod 

pantsætning for sikkerhed mod lån, idet leasingkontrakterne var usædvanlige med en fast ydelse 

på kr. 5.000 uanset anskaffelsespris, leasingperiode på 12 måneder samt, at der ikke blev betalt 

renter som aftale ved indfrielse af leasingkontrakterne. 

 

Vedrørende de 8 værkstedsbiler fandt Landsretten, at disse efter deres anvendelse måtte betragtes 

som sædvanligt driftsmateriale, ligesom disse ikke havde været til salg. Leasinggivers 

ejendomsret til bilerne kunne således ikke omstødes af konkursboet. 

 

De resterede 15 biler fandt Landsretten, at tilbagetagelse af disse måtte anses som usædvanligt 

betalingsmiddel, hvorfor tilbagetagelse kunne omstødes. 
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I afgørelsen U 2007.1184 H var dette tilfælde, idet der reelt var tale om lån med sikkerhed i 

leasingaktiverne, da leasingtager og leasinggiver var enige om, at leasingtager på et hvilket som 

helst tidspunkt i leasingperioden kunne overdrage ejendomsretten til leasingaktiverne uden 

leasinggivers forudgående accept. 

 

U 2007.1184 H Fogdal Biler A/S II – leasingtager, der blandt andet handlede med eksklusive 

luksusbiler, havde købt 3 luksusbiler. Bilerne var ikke indregistreret i Danmark og stod i 

leasingtagers salgslokale. Leasingtager solgte herefter de 3 luksusbiler til leasinggiver, mod at 

der samtidig blev oprettet 3 leasingkontrakter, hvorved leasingtager leasede bilerne fra 

leasingselskabet. Ved grundperiodens udløb skulle leasingtager ved anfordring anvise en køber 

til bilerne til anførte minimumspriser, som parterne mente udgjorde markedsprisen. 

 

Af leasingkontrakten fremgik der endvidere, at i tilfælde af misligholdelse skulle kontrakterne 

opgøres på sædvanligvis som summen af forfaldne ubetalte ydelser tilbagediskonteret for den 

resterende kontraktperiode, restværdi og leasinggivers eventuelle tab som følge af 

misligholdelsen. 

 

Leasingtager gik efterfølgende i betalingsstandsning, og boet ønskede ikke at indgå i 

leasingaftalerne, hvorefter leasingaftalerne blev ophævet og bilerne hjemtaget/udleveret, og 

efterfølgende solgt. 

 

Landsretten fandt, at der var tale om reelle leasingforhold, samt at leasingtagers forklaring om, at 

bilerne måtte sælges til trods for leasingaftalernes bestemmelser om det modsatte, ikke kunne 

tillægges betydning. 
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For Højesteret blev det oplyst, at der oprindelig var 4 leasingkontrakter mellem leasingtager og 

leasinggiver. Bilen ved den sidste leasingkontrakt var blevet solgt. Bilen var oprindelig solgt fra 

leasingtager til leasinggiver, for efterfølgende at blive leaset tilbage til leasingtager. I forbindelse 

med salget til tredjemand solgte leasinggiver bilen tilbage til leasingtager, der efterfølgende 

solgte den til tredjemand. Salgsprisen til leasingtager svarer til den oprindelige købspris med 

fradrag af leasingtagers betalinger samt en indregnet rente for finansieringen. Det kom endvidere 

frem, at en af de andre biler var solgt og en anden forsøgt solgt. Højesteret fandt herefter, at det 

allerede ved leasingkontrakternes indgåelse var forudsat at begge parter, at leasingtager kunne 

  



 

sælge bilerne. Da der herefter reelt var tale om pantsætning med sikkerhed i lån, og da 

sikringsakten ved pantsætning ikke var iagttaget, havde leasinggiver ikke ret over bilerne i 

forhold til konkursboet, hvorfor salgsbeløbet for bilerne tilkom boet. 

 

De to sidst gennemgåede domme påkalder sig interesse, fordi praksis har været venlig stemt over 

for professionelle leasingselskabers mulighed for at opretholde ejendomsretten til leasingaktivet i 

leasingtagers konkursbo. Men dommene viser, at domstolene foretager en selvstændig analyse af 

aftalekomplekset for at afdække, om de formueretlige realiteter i leasingarrangementet stemmer 

med de egenskaber, der efter almindelige tingsretlige principper må kræves for at leasinggivers 

ejendomsret bliver respekteret.    

 

I det næste gennemgås retspraksis, hvor leasingaftalen og leasingkonstruktioner som sale and 

lease back anerkendes civilretligt, men kan skatteretlige i visse tilfælde tilsidesættes.  

 

3.6 Skattemæssig tilsidesættelse 

Udgangspunktet både civilretligt og skatteretligt er, at leasingaftaler ikke er maskerede 

købsaftaler. I de tilfælde, hvor civilretten griber ind og omkvalificerer en aftale, er det 

unødvendigt, at skatteretten foretager en realitetsprøvelse.57  

 

En civilretlig gyldighed er en betingelse for overhovedet at diskutere skattemæssig holdbarhed. 

Det følger derfor umiddelbart, at hvis en leasingaftale eksempelvis omklassificeres efter KAL § 

6, stk.2, skal den også tilsidesættes skatteretlig. Kun de aftaler, der ikke er tilsidesat civilretlig, 

kan diskuteres skattemæssig. 

 

I de tilfælde, hvor civilretten anerkender en leasingaftale, vil skatteretten foretage en 

realitetsprøvelse. Jan Pedersen har i 1989 i sin afhandling ”Skatteudnyttelse” lanceret 

realitetsgrundsætningen, der går ud på, at beskatningen under givne omstændigheder kan rettes 

mod den faktiske økonomiske realitet på bekostning af modstående civilretligt formalitet. 

Tankegangen er anvendt i mange sale and lease back projekter, hvor skattemyndighederne har 

tilsidesat en række leasingforhold. Der blev henvist til, at der ikke var tale om en leasingaftale 
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med mulighed for skattefradrag, da aftalerne manglede økonomisk realitet, og at der dermed ikke 

var overensstemmelse mellem form og indhold.  

 

Eksempelvis i U 2000.1509H Carsten Bo Petersen. Carsten Bo Petersen havde købt 

leasingaktiver for 19,5 mio. kr. hos Vest Finans A/S, der var 100% ejet af Varde Bank A/S. To 

dage senere leasede han aktiverne tilbage til Vest Finans A/S, hvilket skete under en stor og en 

lille leasingkontrakt. Finansieringen skete gennem Varde Bank A/S i form af et udlandslån. 

Den store leasingkontrakt var indgået med vilkår, hvor løbetiden var 5 år, men hvor begge parter 

kunne opsige kontrakten med 1 måneds varsel. Banklånets løbetid var på ½ år. Carsten Bo 

Petersen tilbagesolgte aktiverne til Vest Finans A/S henholdsvis 11 dage og 3½ måned efter 

leasingkontraktens indgåelse. Købesummen svarede til restgælden. 

Den lille leasingkontrakt var udformet i overensstemmelse med den store leasingkontrakt, dog 

kunne Carsten Bo Petersen ikke opsige denne kontrakt før efter 5 år. Parterne indgik en aftale ca. 

1 år og 7 måneder efter, hvorefter Vest Finans tilbagekøbte aktiverne til restgælden inkl. renter.  

 

Højesteret fandt, at ingen af de to kontrakter havde overført ejendomsretten til Carsten Bo 

Petersen i skattemæssig henseende. Han har ikke haft nogen reel ejerrådighed eller risiko ved 

aktiverne, dermed var han ikke berettiget til at foretage afskrivninger. Højesteret statuerede med, 

at parterne var konkret interesseforbundet, og at realiteten med arrangementet var at overføre 

afskrivningsretten til Carsten Bo Petersen for en kort periode. 

 

Det civilretlige ejerskab i aftaleretlig henseende er stadig hos Carsten Bo Petersen. Det 

skatteretlige ejendomsretsbegreb udvikles derved, at Højesteret har fundet, at når en kontrakt 

konstrueres således, at det civilretlige ejendomsretsbegrebs kendemærke udhules, idet disses 

kendemærker ikke er hos den civilretlige ejer, men reelt hele tiden forblev hos Vest Finans, 

statueres det, at Vest Finans skattemæssig er ejer. 

 

I U 2001.556 Cargolux, har Højesteret præciseret, hvordan realitetsbedømmelsen af 

ejendomsretten i skatteretlig forstand skal foretages. En skatteyder deltog som kommanditist i et 

østrigsk kommanditselskab. Kommanditistselskabet havde købt et fly af Cargolux og havde 

straks leaset det tilbage til Cargolux for en periode på 2 år. Finansieringen af flyet skete ved et 
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limited recourse-vilkår58 i finansieringsselskabet Airfrance. Airfrance havde til dels taget 

underpant i flyet, dels en transport i leasingkontrakten og dels en ret ril at sælge flyet og 

modregne provenuet i gælden. Derudover havde Airfrance en købsoption, hvor de kunne købe 

flyet til en pris svarende til restgælden. Leasingydelsen svarede til låneydelsen, og 

leasingydelsen blev betalt direkte til Airfrance.  

 

Som kommanditist fratrak han renter og afskrivninger på et fly, som selskabet ejede. 

Skattemyndighederne nægtede ham fradrag, idet de fandt, at der kun var stiftet et formelt 

ejerskab. 

 

Højesteret fandt, at kommanditistselskabet ikke skattemæssigt kunne anses som ejer. Dette 

skyldtes: 

1. Selskabet ikke havde nogen retlig eller faktisk rådighed over flyet, 

2. der ikke var nogen driftsmæssig risiko,  

3. ejerrisikoen var elimineret gennem leasing og låneaftalen,  

4. aftalekomplekset havde til formål at overføre en afskrivningsret og 

5. dette kunne bevises gennem parternes hensigt 

 

På baggrund af de to domme må der konkluderes, at der sale and lease back transaktioner bliver 

tilsidesat i det øjeblik, når der ingen reel ejerrådighed eller driftsmæssig risiko er ved aktiverne 

og kontraktens formål er en midlertidig overførsel af afskrivningsretten.  

 

I TfS 2001.739 Ø – Nordisk Leasing, hvor Østre Landsret fandt at klager var afskåret fra enhver 

risiko, da drifts- og likviditetsunderskuddet ansås for rent hypotetisk. Realiteten med 

kontraktindgåelsen var at købe sig til et midlertidigt formelt ejerskab for at opnå afskrivningsret.  

 

På baggrund af TfS 2000.1011 H – Cargolux, U 2000.1509 H – Carsten Bo Petersen og TfS 

2004.138 Ø, kan der konstateres, at skattemyndighederne uden hjemmel i Kreditaftaleloven eller 

afskrivningsloven tilsidesætter leasingkontrakter. Det gælder hvis aftalen har som sit eneste 

formål at placere afskrivningsretten hos leasinggiver, fordi leasingtager er uden egentlig 

interesse i at ”eje” aktivet, som f.eks. i Cargolux og Carsten Bo Petersen.  

    Side 46 af 92 

                                                 
58 En type af lån, hvor långiver har begrænset eller slet ingen krav mod låntager, hvis sikkerhedsstillelse er 
utilstrækkelig til tilbagebetale gælden. 

  

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Collateral


 

3.6.1 Interessefællesskab  

En vurdering af parternes interessefællesskab kan inddrages i vurderingen af økonomisk realitet. 

Konsekvensen af denne sondring mellem interessefællesskab og uafhængighed er, at det ofte er 

konstruktioner med en relativt lille investorkreds, hvor kontrakten ikke er indgået efter 

armslængde princippet59, hvorimod store projekter med mange investorer vil typisk være 

uafhængige og indgået efter armslængde princippet.60 

 

Udgangspunktet for den skatteretlige behandling af en leasingaftale, når der er 

interessefællesskab, er den civilretlige behandling. Er aftale indgået mellem parter, der har fælles 

mål, nemlig at minimere deres samlede skattebetaling, skal være gyldig inter partes for at kunne 

respekteres af skattemyndighederne. Men om skattemyndighederne er tvunget til at acceptere en 

civilretlig gyldig aftale mellem parter med interessefællesskab er et andet spørgsmål. Retspraksis 

har vist, at der er sket tilsidesættelser af dispositioner i skattemæssig henseende, selv om det må 

antages at have været civilretlig gyldige. 

 

I TfS 2002.1022 LSR var der indgået en samarbejdsaftale mellem administrator og en 

leasinggiver om leasing af nogle IT – aktiviteter. Det indstævnte selskabs advokat henviste til 

realitetsgrundsætningen og afviste, at der forelå interessefællesskab mellem parterne. 

Landsskatteretten fandt frem til, at der ikke var grundlag for at antage, at vilkårene i 

leasingkontrakten adskilte sig fra de sædvanlige gældende inden for finansiel leasing, samt at 

leasingaftalen var indgået mellem uafhængige parter og ikke var begrundet i skattemæssige 

overvejelser. 

 

I TfS 1996.497 H var et I/S der indgik en sale and lease back leasingkontrakt vedrørende 

driftsmidler. Skattemyndighederne ændrede den af parterne foretagne værdiansættelse fra 50 

mio. til 25. mio. Højesteret fandt i denne sag, at aftaleparterne i sale and lease back 

arrangementet har haft en fælles interesse i høj værdiansættelse af de nævnte driftsmidler og på 

denne baggrund var skattemyndighederne berettiget til at tilsidesætte værdiansættelsen i 

overdragelsesaftalen. 
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Der kan ses ud fra de ovennævnte domme, at personer i høje skattetrin i stigende grad indgår 

investeringspartnerskaber, hvor de køber et aktiv og bruger aktivet som sikkerhed, låner en stor 

del af indkøbsprisen og udlejer derefter aktivet til virksomheder. Den høje personlige 

marginalskat medfører, at den skattemæssige rentefordel og den accelererende afskrivning er 

mere værdifuld for dem end for virksomheden. Ved at videregive en del af denne 

skattebesparelse til leasingtager i form af lavere leasingydelse, kan leasinggiver nedbringe 

leasingomkostningerne under låneomkostningerne. 

 

3.7 Delkonklusion  

Ved køb har låntager ejendomsretten over aktivet hvilket betyder, at denne kan fratrække 

skattemæssige afskrivningerne efter AL § 5 og rentebetalingerne efter SL § 6, stk.1, litra e, i den 

skattepligtige indkomst.  

 

Indgår virksomheden derimod en leasingkontrakt, vil virksomheden som hovedregel kun have 

fradrag for leasingydelsen som en driftsomkostning efter SL § 6, stk.1, litra a. Bliver 

leasingkontrakten omklassificeret behandles leasingtager som ejer af aktivet og dermed opnår 

denne som ved køb, fradrag for afskrivningerne og rentebetalingerne.  

 

Økonomisk set ud fra de forudsætninger der er gjort i regneeksemplet, vil leasingtager opnå en 

større skattefradrag end en låntager vil, hvilket gør leasing i dette tilfælde skattemæssig 

fordelagtig, såfremt leasingkontrakten ikke bliver omklassificeret. 

 

Yderligere har retspraksis vist, at leasing kan være fordelagtig ved eksempelvis leasing af nye 

biler. Sammenholdt med TfS 1992, 437 LSR kan der argumenteres for, at leasingtager kan opnå 

en stor fradragsret det første år, da bilen som bekendt taber værdi i det øjeblik den kører ud over 

bilforhandlerens kantsten. Leasingydelsen behøves dermed ikke at periodiseres, da det må anses 

som en værdinedgang ved ibrugtagning. 
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Skatteretlig har den civilretlige klassifikation om hvorvidt leasing skal behandles som en 

typevarierende lejeaftale eller sui generis ingen betydning. Skatteretligt går sondringen mere om 

hvorvidt leasingkontrakten er reel eller en maskeret kreditkøbskontrakt. Anses leasingkontrakten 

  



 

som en maskeret kreditkøbskontrakt bliver den omklassificeret efter KAL § 6, stk. 2.  Ud fra det 

skatteretlige perspektiv og den gennemgåede retspraksis, kan det antages, at leasingkontrakten 

burde civilretlig anses som en sui generis aftale, da leasingkontrakten bliver omklassificeret efter 

KAL § 6, stk. 2, dvs. de obligationsretlige grundsætninger. Den gennemgåede retspraksis 

omhandlede dog kun løsøre, så hvorvidt en leasingkontrakt om fast ejendom også kan 

tilsidesættes efter KAL § 6, stk. 2 vides ikke.    

 

Sammenholdt kan det konkluderes, at der er god overensstemmelse mellem det civilretlige og 

skatteretlige ejerbegreb. Uanset hvad en kontrakt betegner sig som, skal denne i juridisk 

henseende behandles efter Kreditaftalelovens bestemmelser, hvis det har været meningen, at 

leasingtager skulle blive ejer af det leasede jf. § 6, stk.2. Konsekvensen bliver, at sådan en 

kontrakt vil blive reguleret af Kreditaftalelovens bestemmelser i sin helhed og dermed 

omkvalificeret fra en leasingkontrakt til en købekontrakt med ejendomsforbehold. 

 

Bedømmelsen efter KAL § 6, stk.2, hvor leasingtagers økonomiske interesse i aktivet, risikoen 

forbundet med aftalen og muligheden for at opnå profit ved leasingperiodens udløb, følger som 

udgangspunkt den skatteretlige vurdering.  De tilfælde, hvor leasingaftalen ikke omklassificeres 

som køb med ejendomsforbehold er, når det ikke på forhånd er givet, hvad der skal ske med 

leasingaktivet efter leasingperiodens udløb, når prisen ved ”køb” svarer til markedsprisen og hvis 

leasingtager skal godskrives de afholdte leasingydelser ved ”købet”.  

 

Skattemæssigt bliver leasingkontrakterne tilsidesat efter en bedømmelse af økonomisk realitet 

bag arrangementer i form af risiko, økonomisk indsats, mulighed for at opnå drifts- og 

likviditetsoverskud foretages, hvilket kommer til udtryk i TfS 2004.138 Ø og TfS 2003.493 H. 

Det kan let argumenteres i sale and lease back arrangementerne, at de bunder i en skattetænkning 

og dermed kan skattemyndighederne tilsidesætter dem, dog nævnes det i TfS 2004.138 Ø, at sale 

and lease back arrangementer som udgangspunkt accepteres, men at aftalerne skal have 

økonomisk realitet.  
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Kapitel 4 Regnskabsmæssig behandling 

Den regnskabsmæssige behandling af leasing vil her blive gennemgået. Formålet med 

gennemgangen er at få et sammenligningsgrundlag i forhold til den skattemæssige behandling 

især med hensyn til definitionerne gennemgået af leasing og ejendomsretten til leasingaktivet. 

Der vil være en gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af kreditkøb, finansiel og 

operationel leasing. Sondringen mellem finansiel og operationel leasing er vigtig i den 

regnskabsmæssige behandling, grunden hertil ses nedenfor.  

 

Årsrapporten skal afspejle de faktiske forhold i virksomheden, således at den altid vil vise et 

retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling af virksomheden 

samt resultatet jf. Årsregnskabsloven61, herefter ÅRL, § 11.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af Årsregnskabsloven af 2001, lov nr. 448 af 7. juni 2001, blev det 

medtaget, at finansielle leasingkontrakter skulle optages i leasingtagers regnskab med virkning 

fra regnskabsåret, der startede den 1. januar 2002 eller senere. Angivelsen skulle ske i balancen. 

Begrundelsen for vedtagelsen af loven har været, at bringe regnskabsaflæggelsen i Danmark på 

niveau med den internationale udvikling, herunder udviklingen i de internationale 

regnskabsstandarder IFRS.  

 

Tilpasningen har medført ændringer indenfor en del områder, og virksomhederne har stået 

overfor nye udfordringer for at imødekomme de skærpede regler. Et af områderne hvor der er 

sket en markant ændring er den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler. Leasingaftaler 

har ikke tidligere været et separat område indenfor den danske regnskabslovgivning, men med 

Årsregnskabsloven af 2001 og Regnskabsvejledning (RV 21)62 indenfor området, blev dette 

ændret. Der er gjort meget arbejde for at få så lille forskel som mulig, og dette arbejde fortsættes 

konstant, mere herom i afsnit 4.6 
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Årsregnskabsloven er en rammelov, der reguleres via internationale regnskabsstandarder IFRS63, 

herunder IAS 17. IAS 1764, er den gældende regnskabsstandard, der behandler leasingaftaler i 

IFRS regi og er tiltrådt af FSR65, der har indarbejdet IAS 17 i dansk regnskabspraksis via RV 21. 

 

4.1 Regnskabsmæssig definition 

Klassifikation af leasing er vigtig indenfor denne kategori, da den regnskabsmæssige behandling 

af leasingkontrakten er afhængig af klassifikationen.  

 

Den regnskabsmæssige definition af leasing findes i Regnskabsvejledning nr. 21, herefter RV 21, 

der i al væsentlighed er identisk med de i IAS 1766 fastsatte definitioner. I RV 21 defineres en 

leasingaftale som ”en aftale, ifølge hvilken leasinggiver overdrager brugsretten til et aktiv til 

leasingtager for en aftalt periode mod en eller flere betalinger.” 

 

Finansielt leasede aktiver skal regnskabsmæssigt behandles ud fra leasingaftalens reelle indhold, 

dvs. leasingtager har fået overdraget alle væsentlige ejerrisici og –fordele, og at leasinggiver 

alene forestår finansieringen. Aftalens formelle indhold, at leasinggiver formelt ejer aktivet, 

skubbes i baggrunden for de økonomiske realiteter.  

Klassifikationen heraf skal foretages på indgåelsestidspunktet. Her giver parterne deres tilsagn til 

kontraktens hovedbestemmelser, tidspunktet for underskrift og tidspunkt for kontraktens 

ikrafttræden. Klassifikationen skal revurderes, hvis der foretages væsentlige ændringer af 

kontrakten. 

 

Til klassificering af leasingtypen, har RV 21 i Appendiks III, bilag 3, samt IAS 17, der 

gennemgås nedenunder, opstillet kriterier for, hvornår en leasingkontrakt skal klassificeres som 

finansiel eller operationel.  

 

En finansiel leasingaftale defineres som: ” en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og 

fordele forbundet med besiddelsen af et aktiv overdrages til leasingtager, uanset at 
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ejendomsretten fortsat tilkommer leasinggiver og eventuelt overdrages til leasingtager ved 

leasingperiodens slutning.”67 

 

En operationel leasingkontrakt defineres i Regnskabsvejledningen som værende ”enhver 

leasingkontrakt, der ikke er en finansiel leasingkontrakt.” 

 

”Alle væsentlige risici og fordele” som nævnt i definitionen for en finansiel leasingkontrakt er 

forklaret i IAS 17. Ved risici forstås f.eks. risikoen for tab ved ledig kapacitet, teknologisk 

forældelse, varierende rentabilitet på grund af skiftende økonomiske forhold og hændelig 

undergang af aktivet. Fordelene omfatter f.eks. muligheden for gevinst ved værdistigning på 

aktivet. 

 

IAS 17 indeholder nogle indikatorer for, hvornår der er tale om finansiel leasing, dog lægges der 

op til en helhedsvurdering af forholdene. 

 

IAS 17 opstiller i art. 8 fem primære og i art. 9 tre sekundære indikatorer for, hvornår en kontrakt 

anses som en finansiel leasingkontrakt:  

1. Ejendomsretten overdrages ved udløbet af leasingperioden 

2. Leasingtager har en meget fordelagtig købsoption på det leasede aktiv, som ved 

leasingkontraktens indgåelse forventes at blive udnyttet i fremtiden 

3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne ved leasingkontraktens indgåelse er større 

end, eller i det væsentligste lig med dagsværdien af det leasede aktiv  

4. Perioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid 

5. leasingaktivet er af sådan en specialiseret art, som kun kan bruges af leasingtager, 

medmindre der foretages væsentlige ændringer i aktivet. 

Såfremt én af indikatorerne er opfyldt, vil der være en overvejende formodning om, at 

kontrakten skal klassificeres som en finansiel leasingkontrakt. 

 

De tre sekundære indikatorer, som separat eller kombineret ligeledes kan medføre klassifikation 

som finansiel leasingkontrakt. 

1. Leasinggiver tab ved leasingtager ophævelse bæres af leasingtager 

2. Ændringer i dagsværdien bæres af leasingtager 
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3. Leasingtager har en forlængelsesoption med en væsentlig lavere leje end markedslejen. 

 

Klassifikationen af leasingkontrakter kan ikke alene foretages ud fra ovenstående punkter. Det er 

leasingkontraktens reelle indhold, der vil være afgørende for klassifikationen, da en kontrakt 

godt kan være en finansiel leasingkontrakt, selvom kontrakten ikke specifikt benævner den som 

leasingkontrakt. Dette stemmer overnes med det skattemæssige perspektiv, hvor 

skattemyndighederne ligeledes ser på det reelle indhold i kontrakten og hvad hensigten bag 

kontraktindgåelsen har været. 

 

Regnskabsmæssigt forsøges der at tage højde for den byrde leasingtager påtager sig gennem 

leasing og behandler kontrakten derefter, hvor skatteretten ser på den retmæssige ejer. I næste 

afsnit gennemgås hvordan henholdsvis køb og leasing bliver indregnet i årsregnskabet.  

 

4.2 Indregning af køb 

Køb på kredit og en finansiel leasingkontrakt kan sammenlignes, bortset fra ejendomsrettens 

overgang.  Ejendomsretten ved køb vil ligge hos køber, hvorimod ved leasing vil den ligge hos 

leasingselskabet.  

 

Køb af et aktiv skal indregnes jf. ÅRL § 33, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt.  For aktiver og 

forpligtelser skal første indregning ske til kostpris jf. § 36. Kostprisen for anlægsaktiver skal jf. 

ÅRL § 40 indeholde alle omkostninger ved anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 

til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. Herudover kan 

renter af kapital, der er lånt til at finansiere afhandlingen, og som vedrører 

fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen.  

 

Der skal oplyses i noterne jf. ÅRL § 53, hvorvidt der er indregnet renter i kostprisen for 

anlægsaktiver i balancen, eller om renterne er indregnet som omkostning i resultatopgørelsen. Er 

der indregnet renteomkostninger i kostprisen for aktivet, skal rentebeløbet oplyses for hver post 

jf. ÅRL § 59. 
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Aktivet skal afskrives i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for tilsvarende 

aktiver. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen reduceret med restværdien samt 

eventuelle nedskrivninger og tillagt eventuelle opskrivninger jf. ÅRL § 43. 

 

Låneomkostningerne skal indregnes som omkostning i det regnskabsår de er afholdt, medmindre 

de er aktiveret som en del af aktivets kostpris. Låneomkostningerne aktiveres som en del af 

kostprisen, når det er sandsynligt, at de vil medføre fremtidige økonomiske fordele for 

virksomheden, og omkostningerne kan måles pålideligt jf. art. 12 i IAS 23. 

 

Den skattemæssige og regnskabsmæssige behandling er som udgangspunkt ens ved 

lånefinansieret køb.  

 

4.3 Indregning af finansielle leasingaktiver 

Som nævnt i indledningen til kapitlet er der med Årsregnskabsloven af 2001 blev det medtaget, 

at finansielle leasingkontrakter skulle optages i leasingtagers regnskab. 

 

Årsregnskabsloven § 13, stk.1, nr.2 opstiller et substanskriterie, hvor de reelle forhold, frem for 

formaliteter uden reelt indhold, skal indregnes. Det er kontrol frem for det formelle ejerskab, der 

er afgørende for, om der foreligger et aktiv for virksomheden. Dvs., aftaler, hvor kontrollen med 

det leasede aktiv forbliver hos leasingtager, betegnes finansielle leasingaftaler, hvorimod 

forbliver kontrollen over det leasede aktiv hos leasinggiver, betegnes den operationel leasing.68  

Finansielt leasede aktiver skal behandles som tilsvarende ejede aktiver. 

 

Ved finansiel leasing forstås en leasingaftale, der overfører alle væsentlige fordele og risici, som 

knytter sig til et aktiv uanset om ejendomsretten overgår til leasingtager ved slutningen af 

leasingperioden. Leasingtager skal derfor efter ÅRL § 83a ”indregne aktiver, der ikke ejes af 

virksomheden, når virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med 

ejendomsretten over aktivet.”  

 

Måling af disse aktiver er ikke særskilt reguleret, hvorfor der antages, at leasingtager må basere 

sig på RV 21 og IAS 17.  
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Indregning skal ske efter reglerne om materielle anlægsaktiver. Måling ved indregning af aktivet 

sker til den laveste værdi af enten dagsværdien eller nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne, diskonteret med leasingkontraktens interne rentefod, såfremt denne 

kan beregnes, alternativt leasingtagers marginale lånerente. 69 

 

I minimumsydelserne skal optioner indregnes, såfremt disse forventes udnyttet ved 

leasingkontraktens indgåelse jf. IAS 17 art. 3. I kostprisen indregnes eventuelle omkostninger, 

som leasingtager måtte have haft til indgåelse af leasingkontrakten som f.eks. forhandling og 

indgåelse af leasingordninger skal aktiveres som en del af aktivet jf. IAS 17 art.16.  

 

For eksempel en virksomhed indgår en leasingkontrakt, hvor der antages, at leasingtager har 

kendskab til leasinggivers anskaffelsespris for aktivet. Dette gør det muligt at udregne den 

interne rente. Anskaffelsesprisen er TDKK 100. Ved hjælp af excel beregnes den interne rente til 

6,05%. Yderligere er der en købsoption, der så fordelagtig, at der allerede ved 

kontraktindgåelsen forventes at blive udnyttet. 
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 tÅr 1 2 3 4 5 I al
Leasingydelse 22.000        22.000        22.000        22.000        22.000        120.000      
Optionen 10.000        
Nutidsværdi 20.745        19.561        18.445        17.393        23.856        100.000       
Tabel 1: inspiration hentet fra PWCs Årsregnskabsloven og IAS 17 

 

Såfremt leasingtager ikke havde kendskab til leasinggivers anskaffelsespris, skulle leasingtager 

have benyttet den alternative lånerente til at beregne nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne. Dermed ville nutidsværdien sandsynligvis afvige de TDKK 100. 

 

Gældsforpligtelsen opføres til samme værdi som aktivet på indregningstidspunktet. Eventuelle 

omkostninger, som leasingtager måtte have haft til indgåelse af leasingaftalen indregnes ikke. 

Forpligtelser vedrørende leasede aktiver må ikke modregnes i værdien af de indregnede, leasede 

aktiver.  

 

Såfremt den aktiverede værdi af leasingaktivet og den optagne leasingforpligtelse ikke er ens på 

balancetidspunktet, vil der kunne indregnes udskudt skat af forskellen jf. ÅRL § 47. Situationen 
                                                 
69 RV 21, Appendiks IV, giver et overblik over den regnskabsmæssige behandling af finansiel leasing hos 
leasingtager. 

  



 

opstår typisk som følge af, at afskrivningsperioden og leasingkontraktens løbetid ikke er ens og 

som følge af de beregnede renter ikke fordeler sig lineært over leasingperioden. 

 

Aktivet skal afskrives i overensstemmelse med leasingtagers anvendte regnskabspraksis for 

tilsvarende aktiver. Indeholder leasingkontrakten en option og forventes denne at blive udnyttet 

ved leasingperiodens udløb, skal aktivet afskrives på samme måde, som hvis virksomheden ejede 

det. Forventes optionen derimod ikke at blive udnyttet, skal aktivet afskrives korteste tid af 

leasingkontraktens løbetid eller aktivets levetid, dvs. hvis leasingperioden er kortere end 

afskrivningsperioden efter leasingtagers regnskabspraksis, skal aktivet afskrives fuldt ud over 

leasingperioden jf. IAS 17 art. 19. 

 

Leasingydelserne opdeles i to dele, en finansieringsomkostning og afdrag på den udestående 

leasingforpligtelse. Finansieringsomkostningerne skal allokeres til regnskabsårene i 

leasingperioden, således at der frembringes en konstant periodisk rente på den resterende 

hovedstol i hvert regnskabsår jf. IAS art.17. Den indregnede restværdi af aktivet og 

leasinggælden vil i efterfølgende perioder udvikle sig afhængig af afskrivninger og 

nedskrivningerne på aktivet og beregnede afdrag på leasingforpligtelsen.  

 

Leasingtager skal jf. IAS 17, art. 23 oplyse om følgende i noterne: 

 Den regnskabsmæssige værdi på balancedagen pr. anlægskategori af finansielt leasede 

aktiver. 

 En afstemning mellem de samlede minimumsydelser på balancedagen og deres 

nutidsværdi. Desuden skal der oplyses om de samlede minimumsleasingydelser på 

balancedagen og deres nutidsværdi fordelt i perioderne; inden for 1 år, mellem 1-5 år og 

længere end 5 år 

 Betingede lejeydelser indregnet i resultatopgørelsen 

 De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtager i henhold til 

uopsigelige fremlejekontrakter på balancedagen og  

 En general beskrivelse af betingelserne for de indgåede leasingaftaler herunder 

beskrivelse af købsoptioner, fornyelsesklausuler og andre relevante betingelser 
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Eksempel på regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing i regnskabet.  

Eksempel baserer sig på de forudsætninger, der blev givet i tabel 1. Anskaffelsesprisen er 

100.000 kr. Leasingydelsen er 22.000 og leasingperioden løber over 5 år. Den interne rente er 

6,05%. Herudover forudsættes, at maskinens økonomiske levetid er 5 år, således at aktivet 

afskrives lineært over denne periode. Udskudt skat afsættes med 25% af alle midlertidige 

forskelle. Forudsætningerne er sammenfattet i tabel 2, bilag 4.  

 

Finansielle leasingkontrakter følger regnskabsmæssigt ikke den skattemæssige behandling. 

Aktivet skal indregnes i regnskabet, som om det var købt af virksomheden. Nutidsværdien af de 

fremtidige leasingydelser skal fremgå, som om der er tale om lån. Der vil regnskabsmæssig 

skulle foretages afskrivninger på de leasede aktiver, og leasingydelserne skal deles op i 

renteomkostninger, der udgiftsføres i resultatopgørelsen og afdrag, der reducerer 

leasingforpligtelsen.  

 

Reelt set, vil der regnskabsmæssigt ikke være nogen forskel om en virksomhed indgår en 

finansiel leasingkontrakt eller en lånefinansierer købet. Forskellen ligger i den skattemæssige 

behandling, hvor de regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres, og den skattemæssige 

fradragsret til leasingydelsen skal indregnes. Den skattemæssige værdi af det aktiverede 

leasingaktiv vil være 0, og den skattemæssige værdi af leasingforpligtelsen vil ligeledes være 0. 

Såfremt den aktiverede værdi af leasingaktivet og den optagne leasingforpligtelse ikke er ens på 

balancetidspunktet, vil der kunne indregnes udskudt skat af forskellen.  

 

4.4 Indregning af operationel leasing 

Operationel leasing er ifølge definitionen alle andre leasing- og lejeaftaler end finansiel leasing.  

Ved operationel leasing skal leasingydelserne ikke aktiveres, men omkostningsføres lineært i 

takt med betalingen. Der skal dog gives oplysninger som for andre eventuelforpligtelser jf. ÅRL 

§ 64, stk. 2 har virksomheden indgået leje- eller leasingkontrakter, skal forpligtelserne i henhold 

til kontrakterne særskilt angives, medmindre de er indregnet i balancen.  

 

Ved operationel leasing indregnes omkostningerne i resultatopgørelsen lineært over 

leasingperioden. Herved sikres der, at leasingbetalingerne ikke indregnes efter de forfaldne 
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leasingydelser jf. IAS 17 art. 25. Serviceomkostninger som forsikring og vedligeholdelse skal 

udelades jf. IAS 17 art. 26. 

Har virksomheden valgt at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, skal det oplyses, 

hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de er indregnet 

jf. ÅRL § 60. 

 

Indholdet i noterne hos leasingtager for operationelle leasingkontrakter skal jf. IAS 17 art. 48 

oplyses om følgende: 

 de samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige operationelle 

leasingkontrakter opdelt i perioderne; inden for 1 år, mellem 1 – 5 år og mere end 5 år 

efter balancedagen 

 de samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtager i henhold til 

uopsigelige fremlejekontrakter på balancedagen. 

 de samlede leasingydelser indregnet i resultatopgørelsen, med angivelse af separate beløb 

for minimumsleasingydelserne, betingede lejeydelser og fremlejeydelser 

 en generel beskrivelse af betingelser for de indgåede leasingaftaler herunder beskrivelse 

af købsoptioner, fornyelsesklausuler og andre betingelser 

 

Regnskabsmæssigt skal operationelle leasingkontrakter ikke indregnes i leasingtagers regnskab, 

men skal alene fremgå som note, hvori der oplyses om leasingforholdet.  Behandlingen af 

operationelle leasingkontrakter er væsentlig anderledes i forhold til finansielle leasingkontrakter, 

men den følger den skattemæssige behandling af leasing. 

 

Eksempel på regnskabsmæssig behandling af lånefinansieret køb, finansiel leasing og 

operationel leasing i regnskabet.  

Eksempel baserer sig på de forudsætninger, der blev givet tidligere. Anskaffelsesprisen er 

100.000 kr. Eksemplet er vist i bilag 5. 

 

4.5 Udskudt skat 
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Da behandlingen er forskellig for regnskab og skat, kan der opstå skatteaktiver eller 

skatteforpligtelser. I de tilfælde, hvor der efter en regnskabsmæssig klassifikation er tale om 

operationel leasing, vil leasingydelserne skulle udgiftsføres straks. Den regnskabsmæssige 

  



 

behandling vil som udgangspunkt være i overensstemmelse med den skatteretlige i disse tilfælde, 

hvis man ser bort fra forudsætningerne af leasingydelserne og lignende.70 

 

4.6 Nye regler 

Brugen af operationel leasing muliggør, at regnskabsaflæggere får afkast fra aktiver, som ikke 

fremgår af balancen. Den finansielle rapportering er dermed mindre sammenlignelig med 

regnskabsaflæggere, der har finansieret deres aktiver på anden måde end ved operationel leasing. 

Derfor er IASB/FASB71 i fællesskab i gang med et projekt vedrørende udvikling af en ny 

regnskabsstandard vedr. leasing, hvor operationelle leasingkontrakter ligeledes skal indregnes i 

leasingtagers regnskab og ikke kun fremgår som note længere.  

 

I marts 2009 er der blevet publiceret et diskussionspapir indeholdende forslag til væsentlige 

ændringer til den regnskabsmæssige behandling af leasing. Nedenunder vil der kort blive 

gennemgået deres forslag. 

 

Den første måling sker til nutidsværdien af leasingydelserne og optioner som sandsynligvis 

udnyttes. Som diskonteringsrente er det leasingtagers marginale lånerente der skal benyttes.72 

Den efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris.  

 

Købs- og forlængelsesoptioner skal indregnes enten på baggrund af det mest sandsynlige udfald, 

medførende at optioner med en sandsynlighed over 50% skal indregnes.  

 

I det nye udkast skal operationelle leasingkontrakter indregnes i balancen. Dette medfører at 

aktiverne stiger og som modpost på denne stigning, indregnes en forpligtelse beregnet som 

minimumsleasingydelserne tilbagediskonteret med den marginale lånerente.73 
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Resultatopgørelsen vil ligeledes blive påvirket, idet leasingydelserne bliver fjernet fra 

resultatopgørelsen og indregnes i balancen, med modsat skal afskrivningerne og renten 

vedrørende leasingforpligtelsen indregnes.  

 

Eksempel på konsekvensen af nye regler  

Det antages i eksemplet, at virksomheden har indgået en operationel leasingkontrakt i starten af 

2009. Leasingkontrakten forudsættes at have samme forudsætninger som før. Eksemplet findes i 

bilag 6.   

 

Som det kan ses ud fra de forskellige korrektioner, så bliver regnskabet påvirket af, at en 

operationel leasingkontrakt skal indregnes i balancen, fra før hvor den kun skulle oplyses i 

noterne. 

Afkastningsgraden, resultat af primær drift/aktiver, baserer sig på overskudsgraden, resultat af 

primær drift/omsætningen. Overskudsgraden påvirkes af, at noget af leasingydelsen fjernes fra 

resultatopgørelsen ved ompostering til afdrag. Aktivernes omsætningshastighed indgår ligeledes 

som en komponent til afkastningsgraden, og denne forandrer sig som følge af stigningen i 

aktiverne jf. tabel 6.  

Afkastningsgraden skal sammenlignes med markedsrenten og et risikotillæg, idet man alternativt 

kan investere kapitalen i obligationer. 

 

EBITDA – ratio, resultat før afskrivninger/omsætningen, påvirkes positivt, hvilket skyldes af 

leasingkontrakten bliver omkostningsført over resultat før afskrivninger i resultatopgørelsen, og 

leasingydelsen bliver delt op i en rentedel og en afdragsdel. Rentedelen og afskrivningerne 

indgår under EBITDA, derfor påvirkes EBITDA kun af den tilbageførte leasingydelse.  

 

Soliditetesgraden, egenkapital/samlede aktiver, viser hvor meget virksomheden kan tabe af sine 

aktiver og stadig betale sin gæld. Soliditeten faldt efter korrektionen, da balancesummen er 

steget, mens resultateffekten, som påvirker egenkapitalen, ikke er ændret tilsvarende. 

 

Aktivernes omsætningshastighed, omsætning / aktiver, siger noget om, hvor mange gange i løbet 

af et regnskabsår, at aktiverne bliver omsat.  
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Ud fra regneeksemplet ovenover kan det konstateres, at såfremt operationel leasing skal 

indregnes i regnskabet, bliver regnskabstallene og nøgletallene påvirket af denne indregning og 

medfører et dårligere resultat.  

 

Christian Bagi Nordsten og Aleksander Nikic, to revisorer ansat hos KPMG, har skrevet en 

artikel på baggrund af deres hovedopgave ”Leasing”. I hovedopgaven undersøger de, hvilket 

konsekvens diskussionspapiret fra ISAB og FASB har for børsnoterede selskaber i Danmark. For 

at klarlægge regnskabsaflæggernes holdning har de lavet en undersøgelse af indsendte comment 

letters. Regnskabsaflæggernes holdning er negativ, da det koster dem ressourcer at korrigere 

regnskaberne. Derudover frygter de forhandlinger til banken, da de mener deres 

forhandlingsposition vil blive forværret. En artikel i Børsen onsdag, den 17. februar 2010 

bekræfter denne negative holdning. Artiklen er vedlagt som bilag 7.  

 

4.7 Delkonklusion 

Regnskabsmæssigt vil der reelt ikke være nogen forskel mellem køb eller finansiel leasing, da 

begge skal fremgå af balancen. Klassifikationen mellem finansiel og operationel leasing er derfor 

vigtig for den regnskabsmæssige behandling. En ”operationel” leasingkontrakt vil hurtig kunne 

blive omklassificeret til en finansiel efter IAS 17 og RV 21, hvis leasingkontrakten indicerer, at 

ejendomsretten overgår til leasingtager efter leasingperiodens udløb, nutidsværdien af 

minimums-leasingydelserne ved kontraktens indgåelse er større end dagsværdien af det leasede 

aktiv, perioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid, eller at 

leasingaktivet er af specialiseret karakter. Det reelle indhold af kontrakten vil være afgørende for 

klassifikationen.  

 

Klassifikationen vil, såfremt nye regler omkring leasing vedtages ikke spille den store rolle 

længere, da en leasingkontrakt uanset om det er en finansiel eller operationel vil blive indregnet i 

regnskabet.  
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På nuværende tidspunkt vil en virksomhed regnskabsmæssigt fortrække, at en leasingkontrakt 

bliver klassificeret som operationel leasing, hvilket skyldes bedre regnskabstal. Det ses ud fra de 

beregnede nøgletal før og efter at operationelle leasingkontrakter bliver indarbejdet i regnskabet. 

  



 

Afkastningsgraden, soliditeten og aktivernes omsætningshastighed er højere, når en operationel 

leasingkontrakt ikke indregnes i regnskabet, men kun medtages som note. Leasing kan øge 

virksomhedens finansielle gearing og reducere gældskapaciteten.  

 

Dette gælder dog kun for de uvante øjne, da sagkyndige, herunder regnskabsanalytikere godt vil 

kunne gennemskue tallene og tage højde for operationelle leasingaftaler ved f.eks. 

virksomhedens kreditvurdering.  

Det regeludkast der arbejdes på vil på mange måder kunne rette op på dette forhold, således at 

tallene vil være mere retvisende og sammenlignede med andre virksomheder med samme 

struktur, størrelse og branche. 

 

Kapitel 5 Økonomiske rationaler bag leasing 

De økonomiske rationaler bag leasing vil i det følgende blive gennemgået.  

 

Som nævnt i indledningen, så er der teoretisk set ingen fordel for virksomheder mellem leasing 

og køb på et perfekt kapitalmarked.74 Men eftersom det perfekte kapitalmarked ikke findes, fordi 

der findes skatter og transaktionsomkostninger. Formålet med gennemgangen er overordnet, at 

forklare hvilke faktorer der eventuelt kan gøre leasing til en mere fordelagtig finansieringsform 

end køb. 

  

Der kan være flere motiver til at vælge leasing som finansieringsform75 end de nedenfor nævnte. 

De hyppigste motiver beskrevet i litteraturen er: 

1. Skattemæssige fordele 

2. Regnskabsmæssig behandling  

3. Transaktionsomkostninger 

4. Risiko 
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5.1 Skattemæssige fordele 

Ved lånefinansieret køb har låntager ret til at fratrække skattemæssige afskrivninger og 

rentebetalingerne i den skattepligtige indkomst. Vælger virksomheden i stedet for at lease, vil  

leasingtager ikke kunne fratrække de skattemæssige afskrivninger, da denne ikke er ejer af 

leasingaktivet. Leasingtager kan til gengæld fratrække leasingydelsen i den skattepligtige 

indkomst.  

 

Det fremgår af regneeksemplet bilag 2, at det godt kan betale sig skattemæssigt at lease, da 

fradragsretten er større end ved lånoptagelse. Mere om den skattemæssige behandling af leasing 

findes i kapitel 3. 

 

5.2 Regnskabsmæssig behandling 

Som tidligere gennemgået i den regnskabsmæssige behandling er der reelt ikke nogen forskel på 

kreditkøb og finansiel leasing. Den regnskabsmæssige behandling af leasing afhænger af 

klassifikationen, dvs. operationel eller finansiel.  

 

Leasingtager vil ud fra regnskabstallene og virksomhedens soliditet foretrække, at 

leasingkontrakten klassificeres som operationel, da aktivet dermed ikke skal indregnes i 

balancen, men kun medtages som note. Dette skaber ingen værdi i sig selv og vil ofte blive 

gennemskuet af regnskabsanalytikere. Den regnskabsmæssige behandling af leasing findes i 

kapitel 4.  

 

5.3 Transaktionsomkostninger 

Den optimale beslutning om køb eller leasing afhænger af transaktionens principielle 

dimensioner. Af betydning er aktivspecificiteten, usikkerheden og frekvensen. 

 

Transaktionsomkostninger defineres her som søge- og informationsomkostninger, forhandlings- 

og beslutningsomkostninger samt kontrol- og udførelsesomkostninger m.a.o. kontakt-, kontrakt- 

og kontrolomkostninger.76  
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Transaktionsomkostningerne opstår grundet parternes adfærd, da de antages i teorien at være 

opportunistiske og begrænset rationelle. De begrænset rationelle parter skal bruge ressourcer på 

at finde virksomheder, der kan levere den ønskede ydelse, vælge og udfærdige en kontrakt, som 

også skal overvåges i fremtiden. Når omstændighederne ændres, skal parterne starte forfra, da de 

ikke kan gardere sig mod alle fremtidige ændringer. Over tid vil kontraktparterne udvikle og 

finde kontrakttyper, der afbøder kilden til transaktionsomkostninger. Dvs. 

transaktionsomkostningerne aftager over tid med læring, jo mere parterne lærer, desto flere 

forhold vil blive specificeret i kontrakten.77 Dette gælder ved gentagne handler med de samme 

parter, hvorimod i det enkelte, hvor aktivet skal købes/leases med forholdsvis langt mellemrum, 

vil transaktionsomkostningerne ikke aftage.  Hvis det antages, at ISS leaser samtlige af deres 

”rengøringsbiler”, vil transaktionsomkostningerne falde over tid, da leasinggiver og leasingtager 

lærer hinandens styrker og svagheder at kende, jo længere tid de samarbejder og indgår 

kontrakter herefter. 

 

Transaktionsomkostningsteoretikeren Oliver Williamson78 prøver at forklare, hvorvidt 

virksomheden bør vælge en kortsigtet, langfristet eller købekontrakt ud fra de forskellige 

transaktioner. Det er transaktionen der analyseres, mens valget af kontrakt afhænger af 

transaktionens kendetegn. Transaktionen kendetegnes ved tre eksogene variabler, som 

aktivspecificitet, frekvens og usikkerhed. Den endogene variabel er valget af kontrakttype.79    

 

Aktivspecificitet beskriver værdien aktivet har ved at blive benyttet i et andet forhold end det er 

erhvervet til. Frekvensen beskriver antallet af identiske transaktioner over tid, og usikkerheden er 

forbundet med den begrænsede rationalitet.  

 

5.3.1 Aktivspecificitet 

Aktivspecificitet betyder, at der til givne transaktioner er knyttet investeringer i aktiver, hvis 

værdi i alternativ anvendelse vil være betydelig mindre end i den anvendelse, som de oprindeligt 
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rettes mod. Aktiver afkaster et quasi-rent, der defineres som forskellen på aktivets værdi i den 

nuværende og i den næstbedste anvendelse.80  

 

Tabellen nedenfor viser den type kontrakt der bør vælges ud fra usikkerhedsgraden og 

aktivspecificiteten. 

Usikkerhedsgraden 
 

Lav Høj 

Lav Kortsigtet kontrakt Kortsigtet kontrakt 
Aktivspecificitet 

Høj Langsigtet kontrakt Køb 

Tabel 8, kilde: Economics and Management of organization, George Henrikse s. 214  

 

Skal en virksomhed eksempelvis skal bruge en bil i en måned vil, virksomheden indgå en 

kortsigtet kontrakt. Dvs. den finder et biludlejnings firma og indgår en leasingaftale. Der er ikke 

noget usikkerhed forbundet i denne transaktion, virksomheden leverer bilen tilbage efter brug og 

betale leasinggiver i denne periode, hvor forsikring og evt. reparationer er inkluderet i ydelsen. 

Aktivspecificiteten for bilen er lav, da der er flere biludlejningsfirma der er i besiddelse af 

samme biltype og dermed en standardvare. 

 

Er derimod aktivspecificiteten høj bør virksomheden enten indgå en langsigtet kontrakt eller 

købe. Usikkerheden der omgiver transaktionen er den eksogene variabel, som er bestemmende 

for hvilken type kontrakt der vælges. 

 

5.3.2 Usikkerhed  

Tidligere blev der nævnt, at der til givne transaktioner er knyttet investeringer i aktiver, hvis 

værdi i alternativ anvendelse vil være betydelig mindre end i den anvendelse, som de oprindeligt 

rettes mod. Aktiver afkaster et quasi-rent, der defineres som forskellen på aktivets værdi i den 

nuværende og i den næstbedste anvendelse. Sammenholdes det med parternes opportunistiske 

adfærd, giver det en usikkerhed omkring kontrakten. Usikkerhedsgraden fortæller, at 

kontrakterne er inkomplette, og der er mulighed for en ex post genforhandling for at gøre krav på 

en større del af overskuddet end først forhandlet, hvilket også kaldes en hold-up. En høj grad af 

usikkerhed giver mange muligheder for ex post genforhandlinger, da årsagen til et specifikt 
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resultat ikke er let at bedømme. Ved at indgå en købekontrakt ændres denne ex post 

genforhandling position til at være gunstig, da virksomheden ved køb bringer interessekonflikter 

til ophør og eliminerer valgmulighederne.81 Køb er en måde at forhindre hold-up problematikken 

på, da interessekonflikter mellem parterne er fjernet.  

 

Udgangspunktet for en finansiel leasingkontrakt er, at leasinggiver overvælter risikoen på 

leasingtageren ved kontraktindgåelse, dermed har leasingtager ”alle væsentlige risici og fordele 

forbundet med besiddelsen af aktivet”. Ved leasingperiodens udløb væltes denne risiko over på 

leasinggiver, såfremt leasingtager leverer aktivet tilbage. 

  

Indeholder kontrakten derimod en option er usikkerhedsgraden for leasingtager større, da denne 

skal finde ud af hvad der skal ske med aktivet efter leasingperiodens udløb. Er aktivspecificiteten 

høj og besidder aktivet stadig en værdi for leasingtager bør denne købe aktivet eller forlænge 

leasingperioden. Usikkerheden forbundet med aktivet er innovations- og forældelsesgraden, dvs. 

restværdien på aktivet efter leasingperiodens udløb. En gennemgang af restværdiens 

værdiansættelse findes i afsnit 5.8 

 

Holdes usikkerhedsgraden derimod konstant og tages frekvensens samt aktivspecificiteten med i 

afgørelsen, om hvorvidt der skal indgås en kortsigtet, langsigtet eller købekontrakt, fås der en ny 

tabel.  
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Tabel 9, kilde: Economics and Management of organization, George Henrikse s. 215  
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Ud fra tabellen ses, at kortsigtede kontrakter kan bruges, når aktivspecificiteten og frekvensen er 

lav eksempelvis leasing af bil. 

 

Ønsker virksomheden derimod at udskifte deres økonomisystem, der specieltilpasses til 

virksomheden, kan softwaren ikke bruges af nogen andre virksomheder, medmindre der skal 

foretages yderligere tilpasninger. Den type software vil virksomheden ikke udskifte med det 

samme, hvilket vil sige der er en lav frekvens. Virksomheden bør i sådan et tilfælde købe 

softwaren, indgå en langsigtet kontrakt eller vælge en hybridkontrakt82.  

 

Der er foretaget en undersøgelse, der viser, at virksomheder i industrier, der bruger aktiver, der 

ikke er specialiseret så som transportudstyr og mineudstyr i højere grad benytter sig af leasing 

end industrier med højt specialiserede aktiver. En forklaring på det er, at de højt specialiserede 

aktiver udgør en risiko for, at leasinggiver bliver udnyttet af leasingtager, da leasinggivers 

muligheder for alternativ brug af aktivet vil være begrænsede83, hvilket er i overensstemmelse 

med Williamsons teori. 

 

Aktivspecificitet, frekvens og usikkerheds faktorerne er med til at bestemme hvilken 

kontrakttype en virksomhed vælger, i dette tilfælde leasing eller køb. 

Transaktionsomkostningerne forbundet hermed skyldes usikkerhed, såsom hvordan fremtidige 

brud på kontrakter, genforhandlinger, restværdier m.v. Det koster virksomheden penge at sikre 

sig viden om priser, betingelser for handel, gennemførelse af forhandlinger, overvågning m.v. 

Leasing eller køb kan mindske nogen af de faktorer, da parternes incitamenter til opportunistiske 

adfærd, herunder hold-up, fjernes ved køb eller langsigtede kontrakter.  

 

Leasingkontrakter kan især på brugtbilsmarked være med til at mindske usikkerheden i forhold 

til køb. Som udgangspunkt antages der, at sælger besidder mere information omkring den brugte 

bil, eftersom denne har kørt den. Sælger vil dog ikke dele den information med køber, dermed 

ved køber ikke, hvorvidt denne køber en god bil ”cherries” eller en dårlig bil ”lemons”84, hvilket 

også kaldes asymmetrisk information.  
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Leasing kan løse dette problem, eftersom det ved leasing er leasingtager, der har kørt bilen og 

kender bilens kvalitet. Leasinggiver kender derimod ikke kvaliteten ved videresalget. Resultatet 

heraf er, at brugte leasede biler har en højere pris end købte brugte biler. Den højere pris kan 

skyldes, at der ved leasing i kontrakten er indeholdt meget strenge restriktioner som 

obligatoriske eller periodiske service og vedligeholdelsesregler, som gør, at kvaliteten på brugte 

leasede biler er højere end købte brugte biler.85 

 

Beslutningen mellem leasing eller køb påvirkes af parternes begrænsede rationalitet, 

opportunistiske adfærd, aktivspecificitet, frekvens, usikkerhed og den asymmetriske information, 

og dermed fås der ikke et entydig svar på spørgsmålet. Beslutningen må træffes fra gang til gang 

afhængig af aktivtype. Kort sagt er det mest sandsynligt, at ikke aktivspecifikke aktiver, så som 

biler bliver leaset, hvorimod ved stigende aktivspecificitet såsom økonomistyringssystemer er 

køb et bedre alternativ, på trods af økonomistyringssystemerne bliver mere og mere 

standardiseret.  

 

5.4 Risiko  

Hovedreglen i dansk ret om placering af risiko for salgsgenstanden og risikoens overgang 

fremgår af Købeloven § 17, stk.1. Sælger bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang 

eller forringelse indtil levering86 har fundet sted jfr. Købelovens §§ 9-17. Det følger af 

principperne i Købelovens §§ 9-11, at risikoens overgang vil være tidspunktet, hvor det leasede 

stilles til leasingtagers rådighed. Dette i modsætning til lejeforhold, hvor udlejer bærer risikoen 

for det udlejede, herunder pligten til at aktivet løbende er fri for mangler gennem hele 

leasingperioden.87  

 

Ved leasing vil leasingkontrakten alene overføre brugsretten til leasingtager, hvilket gælder i 

hele kontraktens løbetid, uanset hvad der sker med aktivet efter kontraktens udløb.88 I mange af 

de gennemgåede domme og ABL 95, ses det, at leasinggiver overvælter risikoen på leasingtager 

under hele leasingperioden. Leasingtager har dermed risikoen for genstanden, hvilket også kan 
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ses ud fra afgørelsen U 1983.747 B – hulmursisoleringsmaskinen, hvor leasingtager ønskede at 

blive frigjort fra leasingkontrakten grundet det forhold, at det var blevet forbudt, at anvende det 

leasede aktiv. Retten kom frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte leasingaftalen.  

Dommen må ses, som værende en anerkendelse af, at leasingtager bærer risikoen for det leasede 

i leasingkontrakten.  

 

Leasingtager har dermed hele risikoen for aktivet inklusiv restværdien, hvilket skulle være en 

fordel ved leasing frem for at købe. Ved køb vil virksomheden have hele risikoen for aktivet i 

hele aktivets levetid. Ved finansiel leasing vil leasinggiver vælte risikoen over på leasingtager, 

som så har denne den samme risiko som ved køb, dermed en fordelen som udgangspunkt ved 

finansiel leasing udlignet. Leasingtager kan afhængig af kontraktens bestemmelser returnere 

aktivet ved leasingperiodens udløb og dermed overvælte risikoen tilbage til leasinggiver.  

 

Ved operationel leasing derimod vil leasinggiver overvejende have risikoen for leasingaktivet. 

En virksomhed som ønsker at erhverve sig en bilpark til deres medarbejdere, vil alt andet lige 

lease bilerne end at købe dem. En af grundene dertil kan være, at biler inden for de første år taber 

relativ meget værdi. En anden grund kan være, at medarbejderne måske ikke vil vedligeholde 

bilen som hvis de ejede den, og som følge af det kan det være omkostningsfuldt for 

virksomheden at afholde reparationsomkostninger, service, udskiftning af dæk, osv. Risikoen for 

virksomheden vil ved leasing være mindre, da leasingtager betaler en leasingydelsen og 

leasinggiver skal sørge for vedligeholdelse, service osv. Efter endt leasingperiode kan 

leasingtager ligeledes tilbagelevere bilen uden at bekymre sig om restværdien og afhændelsen af 

denne. Mere om restværdien findes i afsnit 5.8.  

 

Fordelen ved leasing, af højteknologiske aktiver eller aktiver der falder hurtig i værdi, såsom 

biler, er at leasingtager efter endt leasingperiode kan returnere aktiverne tilbage til leasinggiver. 

Eller såfremt kontraktens vilkår tillader det, udskifte aktivet i takt med den teknologiske 

udvikling.  

 

5.5 Opgørelse af værdien af en leasingkontrakt 
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Grundlaget af leasing kontra købsbeslutningen er en beregning af nutidsværdien. Leasingtager 

sparer penge ved ikke at købe aktivet, til gengæld forpligter denne sig til en række betalinger 

  



 

som kan fratrækkes i skat. Leasingtager opgiver de skattemæssige afskrivninger og andre 

skattefordele ved at eje og taber evt. restværdien på aktivet.  

 

For at vurdere leasingkontraktens fordelagtighed, kræver det, at værdien af leasingkontrakten 

kan opgøres. De mest gængse modeller er baseret på cash flows.89  De fleste eksperter peger på, 

at der enten skal foretages en net advantage of leasing, NAL, eller en IRR analyse, eventuelt 

begge dele.  

 

NPV (net present value) måler, hvor meget værdi der skabes eller tilføres ved at tage en given 

investering. Det måles som forskellen mellem investeringens markedsværdi og dens 

omkostninger som nutidsværdi. 

 

En positiv NPV betyder, at investeringen er fordelagtig. Er NPV for køb større end NPV for 

leasing, vil køb økonomisk set være bedre end leasing og dermed stille virksomheden bedre.  

 

NAL (net advantage of leasing) = cost of borrowing – cost of leasing. Cost of borrowing er 

nutidsværdien af lånebetalingerne + nutidsværdien af vedligeholdelsesomkostningerne, - 

nutidsværdien af skattefradraget for renteudgifterne, - nutidsværdien af de skattemæssige 

afskrivninger, - nutidsværdien af den skattemæssige justerede restværdi.  

Cost og leasing = nutidsværdien af leasingydelserne efter skat. 

 

IRR (internal rate of return), er også baseret på NPV. IRR er den diskonteringsrate, som får 

NPV af en investering til at være lige 0. Den interne rente er et udtryk for investeringens 

afkastgrad eller effektive forrentning. Eftersom en investerings attraktivitet afhænger af den 

valgte kalkulationsrente bevirker, at den interne rente kan benyttes som 

fordelagtighedskriterium. En investering vil være fordelagtig, hvis IRR er større end 

kalkulationsrenten.  

5.5.1 Leasingtagers analyse efter NAL90 

Leasingtagers analyse antages at være en beslutning om leasing eller lånefinansieret køb. Dette 

gøres ved at sammenligne de respektive omkostninger af begge alternativer. Modellen i dette 
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90 Modellen er taget fra Riahi-Belkaoui 

  



 

afsnit er taget fra Bowers artikel ”Issues in Lease Financing”91. Her undersøger han syv 

akademiske bud på hvordan en leasingaftale skal vurderes. Der er enighed om NPV-modellen, 

men uenighed om de respektive diskonteringsrater og rentebetalinger ved et tilsvarende lån. En 

artikel udarbejdet af Mukherjees92 bygger videre på Bowers undersøgelse og undersøger 

fremgangsmåden for fem akademiker og ser på, hvilken udvikling der er sket, siden Bower skrev 

sin artikel i 1973. Konklusionen er, at der fortsat er bred enighed om metoden. De er enige om at 

benytte omkostningerne efter skat før diskontering af de respektive beløb, men behandlingen an 

vedligeholdelsesomkostningerne og restværdien varierer.  

 

Som tidligere nævnt er investeringsbeslutningen truffet og nu skal der vurderes hvilken 

finansieringsform, der vil være den mest hensigtsmæssige. Vurderingen foretages ved at 

sammenligne omkostningerne af de respektive alternativer. Analysen foretages som en NAL – 

analyse, hvor de relevante cash flows tilbagediskonteres til periode 0.93 
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1. A0, er købsprisen for aktivet – en omkostning ved køb 

2. Nutidsværdien af leasingydelsen Rj  - en omkostning ved at lease 

3. Nutidsværdien af skattefradraget for leasingydelsen TRj – en fordel ved leasing 

4. Nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger TDj  - en fordel ved køb  

5. Nutidsværdien af skatteværdien for rentebetalingen TIj  - en fordel ved køb.  

6. Nutidsværdien af driftsomkostningerne Oj – en omkostning ved at eje 

7. Nutidsværdien af restværdien Vn der beregnes som Sj – (Sj – Bj)Tg, hvor Bj er den bogført 

værdi af aktivet og Tg er den skattesats, der gælder for tab og gevinster ved afhændelse af 

anlægsaktiver - en fordel ved køb 

n angiver det antal år leasingydelsen løber over, Xj angiver diskonteringsraten og Ks angiver 

diskonteringsraten på restværdien. 

Ved at sammentælle de syv dele af formlen fås NAL.  

 

                                                 
91 Bower Richard S. (1973): Issues in Lease Financing   
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92 Mukherjee, Tarun K. 1991. A Survey of Corporate Leasing Analysis. Financial Management. Vol 20, No.3. 
pp.96-107. 
93 Riahi-Belkaoui (1998, s.10) 

  



 

Selve modellen er baseret på de relevante cash flows for henholdsvis leasing eller køb. 

Udfordringen ligger i at vælge den rigtige diskonteringsraten for de forskellige cash flows, 

vurdere den skattemæssige værdi og restværdien. Problemstillingen er behandlet i afsnit 5.7 og 

5.8. NAL skal være større end 0 for at leasing er rentabel. Modellen kan også deles op i to dele, 

en del, hvor værdien af det lånefinansierede køb opgøres og en del hvor nutidsværdien af 

leasingalternativet opgøres.  

 

Nutidsværdien af det lånefinansierede køb opgøres som følge:  
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Nutidsværdien af leasing opgøres således:  
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1. A0, = købsprisen for aktivet  

2. TDj = nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger   

3. TIj = nutidsværdien af skatteværdien for rentebetalingen  

4. Oj(1 - T) = nutidsværdien af driftsomkostningerne efter skat  

5. Vn = nutidsværdien af restværdien  

6. Lj = nutidsværdien af leasingydelsen   

7. TLj = nutidsværdien af skattefradraget for leasingydelsen  

 

Resultatet ændres, såfremt afskrivningerne ændres fra saldometoden til lineær eller omvendt. 

Derudover har tidspunktet for rentebetalingerne og betaling af leasingydelserne betydning for 

NAL, dvs. forfalder de forud eller bagud.  

 

Eksempel på leasingtagers analyse efter NAL  

De samme forudsætninger som i den regnskabsmæssige behandling bruges. Der er ingen 

driftsomkostninger og restværdien er sat til 0, og betalingerne forfalder bagud. Regneeksemplet 

er vist i bilag 8. Regneeksemplet viser ud fra de angivne forudsætninger, at det er mere 
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fordelagtig at lease end at købe. Det koster virksomheden 100.000 kr. at købe og det koster 

89.586 kr. at lease.  

 

5.5.2 IRR metoden 

Vælger virksomheden at bruge IRR, kan problemer med estimering af den korrekte 

diskonteringsrate omgås ved at beregne denne. Ved at beregne IRR beregner man afkastet ved 

leasingkontrakten ved at sætte NPV = 0 for henholdsvis købe- og leasingalternativet. Dermed 

findes den diskonteringsrate, hvor de fremtidige cash flows er 0. Er IRR højere ved leasing skal 

leasingalternativet bruges, hvorimod er IRR højere ved køb, skal aktivet købes.  

 

Kendes de fremtidige cash flows, kan IRR beregnes. Beregningen giver mulighed for at vurdere, 

om en investering er attraktivt og giver det påkrævede afkast. IRR og NPV fører som hovedregel 

til samme resultat, nemlig hvorvidt en investering skal accepteres eller forkastes. Det første cash 

flow skal være negativ og resten positive, og derudover skal investeringen være uafhængig af 

andre investeringer, så den ikke påvirker beslutningen om accept eller forkastning af de andre 

projekter. Såfremt den krævede afkastrente er mindre eller lige med IRR, kan både NPV og IRR 

metoden bruges. Er afkastrenten højere end IRR, skal investeringen forkastes under begge 

metoder. Kalkulationsrenten i kapitel 4 viste, at IRR er 6,05%, eftersom IRR er større end den 

valgte kalkulationsrente på 6% i eksemplet ovenover, betyder det at leasing er fordelagtig.   

 

IRR kan kun bruges hvis investeringens udbetalinger ligger tidsmæssigt før indbetalingerne, og 

hvis summen af investeringens udbetalinger er mindre end summen af indbetalingerne. Ellers 

kan der opstå situationer, hvor IRR giver flere løsninger. 

 

En fordel ved at bruge IRR frem for NPV er, at man ikke behøver at kende diskonteringsraten 

for at estimere IRR. En af manglerne ved IRR-beregningen er, at den ikke tager højde for 

forskellige diskonteringsrater, men beregner en samlet rate. Det er f.eks. ikke muligt at bruge en 

højre diskonteringssats ved restværdien, hvis usikkerheden forbundet med denne er højere end de 

andre cash flows. Yderligere kender leasingtager ikke altid leasinggivers anskaffelsessum som 

danner baggrund for beregningen.  
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5.5.3 Ækvivalentmetoden 

Myers, Dill og Bautista har i ”Valuation of Financial Lease Contracts” udarbejdet en model til 

at sammenligne leasing og køb. Schallheim94 har udvidet modellen lidt ved at tage højde for 

restværdien, hvilket ikke er taget højde for i den oprindelige MDB model. Nedenunder 

gennemgås Schallheims udgave af MDB modellen. Ækvivalentmetoden defineres som det lånte 

beløb, hvor omkostningerne ved at låne er lige med omkostningerne ved at lease, dvs. hvor 

meget skal der lånes for at matche leasingkontrakten eller omvendt.  

 

Antagelser om modellen: 

1. virksomheden ser betalingerne som kontraktlige forpligtelser tilsvarende en lånebetaling 

2. virksomheden har en vis gældskapacitet 

3. virksomheden låner 100% af skatteskjoldets værdi genereret af renter, afskrivninger og 

leasingydelsen.95 

 

Den oprindelige MDB model. 
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I bilag 9 findes udredelsen af modellen. Hvor A0 angiver aktivets pris, r* er renten efter skat r* = 

r (1 - t). Efter MDB modellen vil NPV ved leasing være aktivets pris fratrukket det ækvivalente 

lån, NPV = A0 – B. Modellen har fem inputs, aktivets pris, oversigt over leasingbetalingerne, 

oversigt over afskrivningerne, virksomhedens lånerente efter skat og virksomhedens marginale 

skatteprocent. Der er dog ikke taget hensyn til restværdien og eventuelle driftsomkostninger. For 

at få et mere retvisende billede kan MDB modellen sættes sammen med Bowers96.  

 

Den reviderede MDB model med driftsomkostninger og restværdi er som følge: 
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95 Schallheim (1994, s.99) 
96 Schallheim (1994, s.126) 

  



 

Ot angiver den driftsomkostning eller besparelse ved indgåelse af en leasingkontrakt og Sn 

angiver aktivets restværdi ved leasingperiodens slutning N. Selv om denne model kunne give et 

mere retvisende billede, er problemet diskonteringsraten. r* er lånerenten efter skat, men r1 og r2 

er der usikkerhed om.  

 

Eksempel på leasingtagers analyse efter Ækvivalentmetoden  

De samme forudsætninger bruges som i NAL metoden. Regneeksemplet er vist i bilag 10. 

Regneeksemplet viser ud fra de angivne forudsætninger, at det er mere fordelagtig at lease end at 

købe. Det koster virksomheden 100.000 kr. at købe og det koster 89.586 kr. at lease, hvilket 

giver det samme resultat som beregningen efter NAL. Hvis leasingydelsen, afskrivningerne og 

omkostningerne ved at købe kendes, kan der foretages beregninger for hver periode individuelt.   

 

Nedenfor gennemgås de forskellige elementer i modellen der kan påvirke fordelagtigheden af 

leasing eller køb.  

 

5.6 Ydelsen 

Leasingydelsens størrelse er et vigtigt element, når fordelagtigheden skal beregnes. Som tidligere 

nævnt ønsker leasinggiver fuld amortisation under leasingkontraktens forløb, dvs. en fuldstændig 

tilbagebetaling af sin investering med tillæg af renter.  

 

Optages der derimod et lån i banken for at købe aktivet, vil lånet ligeledes skulle tilbagebetales 

inkl. en forrentning. Ved et lån kan leasingtager ikke kunne påberåbe sig forskellige forhold, som 

er forbundet med det for lånte penge erhvervede. 

 

Leasingydelsen er sammensat af anskaffelsessummen, leasingkontraktens længde, rente, 

leasinggivers omkostninger ved og under leasingkontraktens forløb og leasinggivers 

fortjeneste/risiko jf. ABL § 4, nr. 3. Ændres faktorerne, vil det have afsmittende effekt på 

størrelsen af leasingydelserne.  
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Eksempelvis kan store leasingselskaber udnytte stordriftsfordele. Erhverver leasinggiver 

eksempelvis en bilpark på flere tusind biler, er der mulighed for at få mere fordelagtige vilkår, 

end hvis virksomheden gik ud og købte bilen. Omkostningerne vil være mindre, hvis man ønsker 

  



 

at skaffe sig af med de brugte aktiver og gør det på daglig basis og har et marked af aftagere. 

Risikoen forbundet med det, som indregnes i prisen på leasingydelserne, vil være nemmere at 

bære, hvis leasinggiver har flere hundrede biler. Leasingydelsen kan som følge af leasinggivers 

stordriftsfordele blive lavere, end hvis virksomheden skulle købe bilen gennem en forhandler. 

Købesummen ville muligvis også kunne forhandles. Om virksomheden ville opnå den samme 

fordel som ved leasing vides ikke. 

 

Leasinggiver kan som følge af den store anskaffelse muligvis få en bedre forsikring end 

leasingtager kan, som kun skal bruge en bil. Leasingydelsen vil måske blive dyrere, men 

alligevel vil leasingtager spare penge, da denne ikke selv skal søge for forsikring, der ikke kan 

matche leasinggivers forsikring.  

 

Tidspunktet for indgåelse af leasingkontrakten er også afgørende, da leasinggiver ifølge 

Afskrivningsloven § 5, stk. 497 ikke kan få afskrivninger i anskaffelsesåret på aktivet. En 

anskaffelse først på året er dyrt for leasinggiver, da denne ikke kan fratrække skattemæssige 

afskrivninger, hvorimod en anskaffelse sidst på året vil være mere fordelagtig, da leasinggiver 

året efter kan fratrække op til 50% af anskaffelsessummen. Leasingtager kunne få en del i denne 

fordel og dermed en lavere leasingydelse. 

 

Ved leasing har leasinggiver færre konkursomkostninger end långiver, hvilket kan give udslag i 

en lavere leasingydelse til leasingtager end til låntageren.  

Eksempelvis i tilfælde af leasingtagers misligholdelse, herunder konkurs, er leasinggiver i kraft 

af ejendomsretten til aktivet, berettiget til at fordre det leasede tilbage ved en umiddelbar 

fogedforretning efter Retsplejeloven kapitel 55, medmindre konkursboet indtræder i 

leasingaftalen.98 Indtræder konkursboet ikke i leasingaftalen kan leasinggiver kræve erstatning, 

hvilket ses ud af U1983.813/2 Ø Imperial Leasing, hvor leasinggiver havde ret til erstatning som 

følge af den tidligere opsigelse, Erstatningskravet bestod af de forfaldne ydelser med tillæg af 

uforfaldne ydelser for den resterende leasingperiode tilbagediskonteret samt restværdien ved 

grundperiodens udløb, med fradrag af indvundne salgssummer fra lastbilerne. 
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97 I anskaffelsessummen indgår for driftsmidler som enten erhverves med henblik på udlejning, eller som allerede 
ved erhvervelsen er udlejet, ikke i den afskrivningsberettigede saldoværdi for anskaffelsesåret eller indkomståret 
efter anskaffelsesåret. For indkomståret efter anskaffelsesåret kan der særskilt afskrives indtil 50 pct. af 
anskaffelsessummen for udlejningsdriftsmidlet 
98 Gade (1997, s.379) 

  



 

Undtagelsesvis i U 2007.1184H Fogdal Biler hvor Højesteret fandt, at der reelt var tale om 

sikkerhed for lån. Da sikringsakten ved pantsætning ikke var iagttaget, havde leasinggiver ikke 

ret over bilerne i forhold til konkursboet, hvorfor salgsbeløbet for bilerne tilkom boet.  

 

Ved køb kan långiver, såfremt denne har taget et gyldigt ejendomsforbehold, ligeledes i kraft af 

ejendomsretten til aktivt søge sig fyldestgjort ved at tage det solgte tilbage ved en umiddelbar 

fogedforretning efter Retsplejeloven kap. 55.99 Konkursboet vil dog sjældent indtræde i 

låneaftalen.   

 

Ved øget gearing, dvs. lånefinansieret køb, opnår virksomheden et skatteskjold, idet 

renteomkostninger og afskrivningerne er fradragsberettigede. Det maksimale skatteskjold opnås 

således ved 100% gældsfinansiering. Øget gearing betyder imidlertid en øget finansiel risiko og 

dermed en risiko for konkurs. Ved øget gearing er afvejningen mellem disse faktorer vigtig, da 

långivere vil kræve et risikotillæg i form af højere rente. 

 

En af forudsætningerne er, at leasingperioden følger kalenderåret og ”skattegevinsten” falder 

med det samme. Ændres leasingperioden til at falde sidst på året, kan det have betydning for 

leasingydelsen størrelse og fordelagtigheden i forhold til køb. 

Eksempelvis indgår leasingtager en leasingkontrakt tidligt på året, har leasinggiver, såfremt 

denne skal købe aktivet først ikke ret til at foretage afskrivninger på aktivet før året efter 

anskaffelsen jf. ÅRL § 5, stk. 4. Derimod indgås der en leasingkontrakt sidst på året, vil 

leasingtager kunne få del i leasinggivers fordel, når denne får skattefordele ved 

leasingindgåelsen. F.eks. mejetærsker er en ”sæsonvare”, vælger leasingtager at købe eller lease 

sådan en efter sæsonen er afsluttet, kan denne presse leasinggiver til en lavere ydelse end 

leasingtager ville kunne i starten af sæsonen.  

 

5.7 Diskonteringsraten 

Af den regnskabsmæssige behandling fremgår, at den diskonteringsrente der skal bruges til at 

tilbagediskontere minimumsleasingbetalingerne er leasingkontraktens interne rente, såfremt det 

er muligt at opgøre denne. Er IRR ikke mulig at opgøre skal leasingtagers alternative lånerente 

bruges. Den alternative lånerente er den rente, som leasingtager skal betale på en tilsvarende 
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leasingkontrakt eller, såfremt den ikke kan opgøres, den rente, som leasingtager ved 

leasingkontraktens indgåelse skulle betale over en tilsvarende periode og med tilsvarende 

sikkerhed ved 100% lånefinansiering. 

 

Finansieringsmæssig kan virksomheden vælge imellem flere diskonteringsrater, såsom 

markedsrenten, alternativrenten, WACC, Weighted Average Cost of Capital100.  

 

Leasingkontrakten vil som regel også indeholde en rentesats, som er knyttet til 

leasingkontrakten, eksempelvis, CIBOR, diskontoen eller udlånsrenten. Såfremt parterne har 

aftalt en variabel rente, må leasingtager kræve, at det fremgår af leasingaftalen, hvilken rentesats 

eller referencesats, der opereres med.101 

 

Leasinggiver/långiver vil afhængig af aktivtype kræve et risikotillæg i form af højere rente. 

Eksempelvis er risikoen ved leasing/køb af an bil mindre end ved teknologiske aktiver. 

Yderligere har virksomheden en høj gearing, vil leasinggiver/långivere ligeledes kræve et 

risikotillæg ved at forhøje renten. 

 

5.8 Restværdien 

En af de største forskelle mellem leasing og lånefinansieret køb er behandlingen af restværdien. 

Restværdien kan udgøre en betydelig faktor ved vurderingen af, om det er fordelagtig at vælge 

leasing frem for køb eller omvendt. Der kan være stor forskel både på den endelige restværdi og 

usikkerheden forbundet hermed, alt efter hvilket aktiv der er tale om. Da IBM introducerede en 

ny og teknologisk overlegen generation af computere i 70’erne betød det store tab og konkurser 

for mange konkurrenter. Efterfølgende har mange leasinggivere sat restværdien til 0 ved leasing 

af computerudstyr.102 Udstyr med stor sandsynlighed for teknologisk forældelse ved 

leasingperiodens udløb kan derfor være behæftet med stor usikkerhed.  
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101 Jf. ABL § 4, nr.3 fremgår det, at som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtageren en 
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moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver 
tid gældende regler. 
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Restværdien kan have betydelig indflydelse på værdien af en leasingaftale og dermed også 

risikoen forbundet med det I U 1983.813/2 Ø Imperial Leasing, hvor leasingydelserne var 

sammensat således, at leasingselskabet ville få amortiseret anskaffelsessummen over 72 

måneder, idet det kom frem, at der ved beregningen af leasingydelsen var kalkuleret med en 

restværdi ved leasingperiodens udløb på 10% af anskaffelsessummen. Såfremt denne restværdi 

ikke var indeholdt i leasingydelsen, ville disse have været større. Da leasingkontrakten blev 

opsagt før leasingperiodens udløb grundet leasingtagers konkurs, kunne leasinggiver anmelde 

dennes krav på forfaldne ydelser med et tillæg af uforfaldne ydelser for den resterende 

kontraktperiode tilbagediskonteret samt restværdien ved grundperiodens udløb, med fradrag af 

indvundne salgssummer fra lastbilerne.  

 

Ud fra ovennævnte afgørelse og ud fra et finansieringsretligt synspunkt må det forholde sig 

således, at leasingtager hæfter for betaling af indeholdt restværdi, uanset om denne fremgår 

tydelig af leasingaftalen eller kan dokumenteres på anden måde, så længe at denne har 

indvirkning på leasingydelsens størrelse.103  

 

Ved leasing vil risikoen bag den hermed forbundne usikkerhed ligge hos leasingtageren. 

Leasingtageren vil, afhængig af kontrakttype, som udgangspunkt udlevere aktivet til 

leasinggiver, uanset om udviklingen har vist sig at forløbe langsommere end forventet, og aktivet 

således stadig gør nytte.104 Eksempelvis med biler, nye biler taber de første 3 år meget værdi, 

hvorfor det er bedre at lease, hvorimod bilen efter 3 år taber mindre i værdi og den kan stadig 

gøre nytte i mange år efter. Indtræder forældelse hurtigere end forventet, er forholdet omvendt. 

Køber virksomheden derimod aktivet, og sælger det videre inden det er slidt op, kan restværdien 

udgøre en betydelig faktor, derfor er det relevant at vurdere aktivets værdi ved endt brug.  

 

5.8.1 Måling af risikoen forbundet med restværdien 

En vigtig faktor fra både leasingtagers og leasinggivers perspektiv er, hvordan risikoen forbundet 

med restværdien måles, således at prisen for leasingkontrakten er retfærdig fra begges 

perspektiv.  
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I NPV- og ækvivalentmetoden indgår nutidsværdien af restværdien i formlen. 
  j

s

n

K

V

1
, h

                                                

vor Vn 

beregnes som Sj – (Sj – Bj)Tg, hvor Bj er en bogførte værdi og Sj er restværdien.  

 

Beregningen af Sj er der i faglitteraturen ikke helt enighed om, da nogle ikke behandler områder 

og antager at restværdien er 0. Andre105 mener, at diskonteringsrenten skal forhøjes, dog uden 

nærmere forklaring på, hvordan denne skal estimeres. Andre106 igen foreslår, at man benytter 

Capital Asset Pricing Model, CAPM107 modellen og en sidste108 anbefaler, at man nedsætter 

selve restværdien, så den er tilpasset den forventede risiko ved at tage dens sandsynlighed i 

betragtning.109 

 

En måde at vurdere selve restværdien er at sammenligne den faktiske restværdi med den 

forventede restværdi over tid, det vil herefter være muligt at afgøre variansen i restværdien og 

rent statistisk vurdere den forventede restværdi og risiko forbundet hermed. dette vil kunne lade 

sig gøre, hvis aktivet ikke bliver teknologisk forældet, dvs. for industrimaskiner. Ved 

højteknologisk udstyr, hvor udviklingen går rigtig stærkt, er der ikke ”tid” til at vente på 

statistikker. På brugtbilsmarkedet er det ofte muligt at samle omfattende information.  

 

En anden mulighed er en mere subjektiv risikoudmåling. Den vil forlade sig på erfaringen og 

ekspertisen af evaluatoren. Denne kan eventuelt inddele de potentielle leasede aktiver ind i 

kategorier afhængig af den estimerede restværdi. Diskonteringsraten kan justeres så den passer 

til risikoen, eller kan den forventede restværdi afspejle den risiko, der er forbundet hermed, 

således at diskonteringsraten er tilpasset den forventede risiko. 

 

En tredje mulighed er at lave en risikoudmåling baseret på porteføljeteori og bruge CAPM som 

diskonteringsrate.  Det er velkendt, at risiko kan reduceres ved at lave en diversificeret 

portefølje. Hvis en virksomhed har alle sine investeringer i et selskab er virksomheden mere 

sårbart overfor udsving, end hvis investeringen er fordelt over en række forskellige områder. 

 
105 Brealy og Myers 
106 Birgham og Gepanski 
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Leasingselskaberne vil typisk have en portefølje af aktiver med stor spredning for at mindske 

risikoen.110  Xerox er et eksempel på en undtagelse i denne henseende, da de har specialiseret 

deres leasingforretning inden for kopimaskiner. Med en spredt portefølje, vil det kun være den 

systematiske markedsrisiko, der er relevant at vurdere. Udmålingen af risikoen forbundet med 

aktiv vil være aktivets andel af den totale porteføljes risiko. Beta vil kunne benyttes til at beregne 

denne andel, og derfor vil CAPM kunne benyttes til at beregne diskonteringsfaktoren for 

restværdien, såfremt beta værdien kendes. Rationalet for at bruge modellen i forhold til 

restværdien er, at diskonteringsraten skal afspejle den givne risiko forbundet med restværdien. Jo 

større risiko, jo højere diskonteringsrate. I en portefølje af aktiver, vil det eneste der skal 

beregnes være betaværdien. Da det forventede afkast i CAPM tilpasses, således at afkastet 

afspejler den givne risiko, vil diskonteringsraten på denne måde tilpasses risikoen forbundet med 

restværdien.  

 

Fra leasingtagers synspunkt vil CAPM ikke være et alternativ, da denne sjældent vil kende alle 

faktorerne indeholdt i modellen. Leasinggiver vil bedre kunne beregne CAPM, eftersom denne 

vil have et bedre kendskab til faktorerne i modellen.  

 

Fordelen ved at virksomheden vælger leasing består i, at leasingtager ikke bærer nogen risiko 

for, til hvilken pris aktivet kan sættes til ved leasingperiodens udløb. Denne risiko vil 

leasinggiver normalt tage højde for inden fastsættelsen af leasingydelsen.    

 

Det findes ikke et entydigt svar på, hvordan restværdien skal måles. På brugtbilsmarkedet er det 

eksempelvis noget nemmere at estimere restværdien på bilen efter endt leasingperiode, da 

virksomhederne har et rimeligt bredt datamateriale til rådighed. Hvorimod igen ved 

højteknologiske aktiver er det noget svære at opgør restværdien.  

 

Det er svært at se ud i fremtiden og se hvad den bringer. For 3 år siden vil der ikke have været 

nogen, som kunne forudsige finanskrisens kommen. På tidspunktet før finanskrisen havde 

virksomhederne valgt en restværdi, hvorimod året efter, hvor det hele gik i stå, var restværdien 0 

på mange aktiver som var høj i kurs inden finanskrisen, selv om den var estimeret med 

eksempelvis 20 % af anskaffelsessummen. 
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Eksempel på leasingtagers analyse efter NAL med restværdi  

De samme forudsætninger bruges som tidligere. Der forudsættes, at restværdien er 20% af 

anskaffelsessummen og diskonteringsraten er den samme som for de andre cash flows. 

Regneeksemplet er vist i bilag 11. Regneeksemplet viser ud fra de angivne forudsætninger, at det 

stadig er mere fordelagtig at lease end at købe. Det koster virksomheden 100.000 kr. at købe og 

det koster 77.550 kr. at lease. Virksomheden sparer dermed 22.450 kr. ved at lease.  

 

Leasingtager kan afhængig hvad denne tror restværdien på aktivet vil være efter 

leasingperiodens udløb, bruge den samme diskonteringsrate som på de andre cash flows og 

tillægge en risikosats 

 

5.9 Optioner 

Som allerede nævnt skal leasingtager som udgangspunkt udlevere det leasede aktiv til 

leasinggiver efter leasingperiodens udløb. Leasingkontrakter kan dog indeholde optioner, som 

giver leasingtager mulighed for at overtage aktivet efter leasingperiodens udløb til en i forvejen 

fastsat pris.  

 

Regnskabsmæssigt skal, såfremt det er en overvejende sandsynlighed for at leasingtager udnytter 

option, indregnes i kostprisen. Ligeledes skal optionen beskattes efter Kursgevinstloven eller 

Afskrivningslovens bestemmelser. Dermed kan optionens værdi have en stor betydning ved 

beregning af fordelagtigheden af leasing eller køb. 

 

Optionerne kan have stor værdi for leasingtager afhængig af optionens pris. Eksempelvis er 

togvogne i 70’erne faktisk steget over en leasingperiode, mens teknologisk innovation har fået 

leasingselskaber med store andele af computerudstyr til at gå konkurs.111  

 

Til prisfastsættelse af optioner bruges normalt Black og Scholes Option Pricing Model (OPM). 

OPM med enkelte tilpasninger kan også bruges til at fastsætte prisen på optioner som er 

indeholdt i leasingkontrakter.112  
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McConnell og Schallheim har udviklet en model, som kan bruges til at prisfastsætte en mængde 

optioner i en leasingkontrakt.  

 

Værdien af optionen bestemmes ud fra værdien på det underliggende aktiv. Ved leasing er prisen 

på optionen direkte eller indirekte baseret på det afskrevne leasingaktiv. Restværdien som 

tidligere nævnt vil falde eller stige afhængig af den uforudsigelige information og teknologiske 

forældelse af aktivet. Forskellen mellem den forventede restværdi og den faktiske restværdi er 

kilden til usikkerheden på optionens værdi når den udnyttes.  

 

Ved en almindelig købsoption, aktier, call option, vil fortjenesten ved indløsningsdagen, 

maturity, være forskellen mellem udnyttelsesprisen og markedsprisen. Er udnyttelsesprisen, 

exercise price, højere end markedsprisen, vil optionen ikke blive udnyttet, da virksomheden vil 

tabe penge. Er markedsprisen derimod lavere end udnyttelsesprisen, vil optionen højst 

sandsynlig blive udnyttet og dermed vil virksomheden opnå en fortjeneste ved at udnytte 

optionen. Købsoptionen prisfastsættes på det finansielle marked, hvor optionens værdi er 

afhængig af den underliggende aktiebeholdning, udnyttelsesprisen, den risiko frie rente, 

løbetiden og variansen eller ustabiliteten på den underliggende aktiekurs, stock price. 

 

Black-Scholes model for at værdisætte en købsoption er som følge: 
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C = værdien på købsoptionen  

N(d) = akkumulerende normale udnyttelses- sandsynligheds funktionen (sandsynligheden for en 

standard normal fordelt, tilfældig variabel vil være mindre eller lige d).  

Prisparametrene:  

S = den aktuelle aktiepris 

E = udnyttelsesprisen, 
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r = den årlige fortsættende tilskrevne risikofrie rente,  

  



 

t = løbetiden  

σ2 = variansen af det fortsættende tilskrevne afkast på beholdningen.  

 

Problemet med at bruge Black-Scholes i forhold til leasing er, at det underliggende aktiv på en 

typisk call option, har en værdistigning, hvorimod ved leasing falder det underliggende aktiv i 

værdi.113 Black–Scholes bruges som regel i forbindelse med aktier, og der antages, at aktierne 

stiger i kurs, hvorimod her i afhandlingen vil det underliggende aktiv være en maskine, der som 

overvejende hovedregel vil falde i værdi. Derfor tilrettes formlen, så den kan bruges til at 

prisfastsætte optioner indeholdt i en leasingkontrakt, ved at introducere lambda, som skal 

afspejle den økonomiske afskrivning. 
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Hvor d er den forventede økonomiske afskrivningsrate og rf er den risikofrie rente. Den sidste 

del af formlen exp(σly) er tilpasningen af kovariansen114 af den økonomiske afskrivning med det 

generelle markeds forhold. Formålet er at tilpasse risikoen for den forventede økonomiske 

afskrivning.  

Købsoptionen i en leasingkontrakt kan derefter opgøres således: 
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d2 og λ er tidligere vist.   

 

Lambda tilpasser aktivets økonomiske afskrivning og indeholder den risikofrie rente. Formålet 

med den risikofrie rente er at tilpasse tidsværdien af pengene, da restværdiens værdi ligger ude i 

fremtiden. Lambda indeholder ligeledes kovariansen. Sidste del af formlen tilpasser den 

forventede økonomiske afskrivningsrate for markedets risikopræmie.  

                                                 
113 Schallheim (1994, s.171) 
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114 Kovariansen et statistisk mål for afhængigheden mellem to tilfældige variable X og Y. Hvis X og Y er 
uafhængige, er kovariansen 0. Hvis X og Y er stærkt afhængige, er den omtrent lig ± produktet af spredningerne af 
X og Y. Præcist defineret er kovariansen lig med middelværdien af (X−EX)·(Y−EY), hvor EX og EY er 
middelværdien af X hhv. Y. 

  



 

Denne model kan bruges for alle typer optioner, der kan være indeholdt i en leasingkontrakt 

f.eks. en forlængelsesoption, en opsigelsesoption m.v. 115 

 

I den gennemgåede retspraksis er det blevet observeret, at udnyttelsesprisen typisk bliver opgjort 

ud fra en procentsats af aktivets anskaffelsessum. Den aftalte afviklingspris eller kurs behøver 

ikke være en konkret aftalt pris eller kurs på de underliggende aktiver. Prisen kan godt aftales at 

være en formel eller beregningsmodel, når denne blot medfører, at der ikke er væsentlig 

usikkerhed om den fremtidige overdragelsespris.116  

 

Eksempel på udregning af optionspris   

De samme forudsætninger som tidligere gælder. Regneeksemplet er vist i bilag 12. 

Udnyttelsesprisen antages at være 20% af anskaffelsessummen, dvs. 20.000 kr. Regneeksemplet 

viser ud fra de angivne forudsætninger, at optionens værdi er 12.027 kr., hvilket betyder at 

optionen ikke vil blive udnyttet, da udnyttelsesprisen er højere end optionens værdi. Dvs. den 

skal ikke indregnes i kostprisen og leasingtager bliver heller ikke beskattet.    

 

 

5.10 Delkonklusion 

Skatten og delvis den regnskabsmæssige behandling af leasing kan være faktorer, der motiver en 

virksomhed til at vælge leasing frem for køb. Derudover har det økonomiske perspektiv også 

nogle indikatorer, der er med til at forklare, hvorfor virksomheder til tider vælger leasing frem 

for køb.  

 

Transaktionsomkostningsteorien er med til at belyse, at i nogle situationer er det bedre at købe 

end at lease. Teorien antager, at parterne er begrænset rationelle og opportunistiske, hvilket 

medfører inkomplette kontrakter og åbner muligheden for ex post genforhandlinger, for at få en 

større del af overskuddet end først aftalt, hold-up. For at undgå hold-up situationen anbefales 

parterne at købe og ikke lease, når aktivet er specielt tilrettet virksomhedens behov. Ved at købe 

kan hold-up problematikken løses.  
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Der findes aktiver, der er mere egnet til at lease end at købe. Aktivets specificitet spiller er stor 

rolle, aktiver der er ”standardvarer” og frekvensen er høj, her vil leasing være mere oplagt, som 

f.eks. billeje. Hvorimod aktiver der er mere specifikke, tilrettet virksomhedens behov og har en 

lav frekvens, anbefales køb frem for leasing f.eks. et økonomisystem.  

 

Nogle af de usikkerhedsmomenter forbundet med anskaffelse af eksempelvis højteknologiske 

aktiver er, at disse er svære at værdisætte, da aktivet kan stige eller falde i værdi, som det er set i 

70’erne, hvor togvogne over en leasingperiode er steget i værdi, hvorimod store selskaber er gået 

konkurs på grund af introduktion af nye teknologiske overlegne produkter på EDB markedet.  

 

Risikoen er ligeledes en faktor der med til at afgøre om virksomheden beslutter sig at købe eller 

lease. Som udgangspunkt er der ikke noget afgørende forskel mellem køb og finansiel leasing, da 

køber/leasingtager i begge tilfælde vil have risikoen for aktivet. Grunden til dette er, at 

leasinggiver overfører ifølge kontrakten risikoen til leasingtager. Køber/leasingtager vil i begge 

tilfælde have risikoen for den teknologiske forældelse, restværdien osv. Leasingtager har dog 

den mulighed at levere aktivet tilbage efter leasingperiodens udløb, og dermed overføre risikoen 

tilbage til leasinggiver. Ved operationel leasing derimod beholder leasinggiver risikoen, og der, 

kan det være en fordel at lease frem for at køb. Eksempelvis anskaffelse af en bilpark til 

virksomhedens medarbejder, der vil leasing være mere fordelagtig. 

 

Ud fra de viste regneeksempler og angivne antagelser giver både NAL og Ævivalentmetoden det 

samme resultat, nemlig at leasing er mere fordelagtig end køb. Hvilket betyder, uanset 

metodevalg burde svarer være ens. Problemet består i usikkerheden ved at fastlægge et 

fremtidigt forløb, da alle forhold, herunder hvilken diskonteringssats, der er mest rigtig at vælge.  

 

Leasingydelsens størrelse en stor betydning ved udregning af fordelagtigheden af leasing kontra 

køb. Leasinggiver vil fastsætte leasingydelsens størrelse afhængig af dennes anskaffelsespris. 

Kan leasinggiver opnå stordriftsfordele hos sin leverandør, kan dette give udslag i 

leasingydelsen. Ligeledes tidspunktet for anskaffelsen og leasingkontraktens indgåelse kan have 

betydning, da leasinggiver ikke kan foretage skattemæssige afskrivninger i anskaffelsesåret, men 

først året efter, hvor der kan afskrives med op til 50 %, hvilket tæller for anskaffelse sidst på året. 
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Det, der er udfordringen ved beregningen af fordelagtigheden, er at vælge diskonteringsraten. 

Diskonteringsraten kan bl.a. være den alternative lånerente før og efter skat, WACC’en. 

Diskonteringsraten der vælges bør tage hensyn til risici forbundet med de forskellige cash flows, 

især restværdien. Leasingydelsernes størrelse vil som regel allerede indeholde en risiko indeholdt 

i leasingkontrakten, så den største udfordring vil ligge i diskonteringsraten ved restværdien.   

 

Den største forskel mellem leasing og lånefinansieret køb er restværdien, derfor er det vigtig at 

kunne værdisætte denne, da aktivet kan stige eller falde i værdi eller selskaber kan gå konkurs på 

grund af introduktion af nye teknologiske overlegne produkter på EDB markedet. Der er flere 

metoder til fastlæggelse af restværdien, så som på baggrund af erfaringsmæssig ekspertise, hvor 

den eksempelvis deles op i grupper af 0 %, 5 %, 10 % osv. af aktivets nyværdi. En anden 

metode, der nævnes, er en sammenligning af priserne over tid. Dette kræver, at man har 

datamateriale til rådighed, og det kan være svært at anskaffe sig, hvis produkterne er 

specialiserede.  Praksis viser, at det typisk er en procentsats der bruges i leasingkontrakterne.  

 

Diskonteringsraten, der kan bruges til at opgøre restværdien, er CAPM (Capital Asset Pricing 

Model), hvor det antages, at leasinggiver har en diversificeret portefølje af leasingaftaler. Set fra 

leasingtagers synspunkt vil denne metode ikke være et alternativ, da leasingtager sjældent vil 

have en portefølje af aktiver. Leasingtager kan afhængig af, hvad denne tror restværdien på 

aktivet vil være efter leasingperiodens udløb, bruge den samme diskonteringsrate som på de 

andre cash flows eller tillægge den alternative en risikosats. I sidste ende vil det være ren 

spekulation, da ingen kan forudsige fremtiden uanset hvilke beregningsmetoder der bruges. Hvis 

fremtiden ville kunne forudsiges, vil finanskrisen måske aldrig være opstået. 

 

Optioner i kontrakten spiller ligeledes en rolle ved vurderingen, om der skal købes eller leases. 

Regnskabsmæssigt skal optionen medregnes i kostprisen, såfremt der er en stor sandsynlighed 

for at denne udnyttes. Skattemæssigt skal denne beskattes, hvis den bliver udnyttet, dermed kan 

optionen få en ellers favorabel leasingkontrakt til at være dyrere end en købekontrakt, hvor køb 

dermed er fordelagtig.
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Konklusion 

Ud fra de fire gennemgåede perspektiver, civilretten, skatteretten, regnskabsretlige og 

økonomisk kan det konkluderes, at der ikke findes et entydigt svar på hvorfor virksomheder 

vælger leasing frem for køb.  

 

Civilretten giver ikke noget svar på spørgsmålet, men prøver at give et svar ud fra hvilke regler 

en eventuel konflikt skal løses.  

 

Skatteretlig har det vidste eksempel vist, at det godt kan betale sig at lease frem for at købe, at 

skattefradraget ved leasing er højere end ved køb. Yderligere har retspraksis vist, at leasing kan 

være fordelagtig ved eksempelvis leasing af nye aktiver, som taber meget værdi ved 

ibrugtagning såsom biler. Men her kan der være en risiko for omklassificering, såfremt 

kontrakten er sammensat således, at det allerede fra kontraktindgåelsen har været meningen at 

leasingtager skulle blive ejer af aktivet. Dette har den konsekvens, at den skattefordel 

leasingtager havde ved leasing bliver elimineret, da ejendomsretten tilfalder  leasingtager og at 

allerede erlagte ydelser vil blive betragtet som afdrag og renter, hvorfor leasingtager kan fradrage 

renter efter SL § 6, stk.1, litra e og skattemæssige afskrivninger efter AL § 5.  

 

Den regnskabsmæssige behandling af køb og leasing er den samme, hvilket ikke giver nogen 

fordel. Fordelen vil ligge i en operationel leasingkontrakt i forhold til køb, da denne 

regnskabsmæssig ikke skal indgå i virksomhedens regnskab og dermed ”styrke” leasingtagers 

regnskabstal i forhold til køb.  

 

Økonomisk må det vurderes, om det er fordelagtigt for parterne at indgå en leasingaftale, og 

hvornår leasing viser sig fordelagtig frem for andre typer af finansiering.   
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Usikkerheden, aktivspecificitet og frekvensen har en betydning for, hvorvidt virksomheden 

vælger at lease eller købe. Aktiver der ikke er specifikke, usikkerheden er lav og frekvensen er 

høj bør leases, hvorimod ved høj aktivspecificitet, høj usikkerhed og lav frekvens bør købes. Et 

økonomisystem burde købes, hvorimod biler burde leases. Ikke alle aktiver bør leases, selv om 

dette kan være mere fordelagtig, eksempelvis olieboreplatformer.   

  



 

 

Ved opgørelsen af værdien af en leasingaftalen vil det anbefales at bruge en NPV- eller NAL 

analyse eventuelt kombineret med IRR. Diskonteringsraten burde være den alternative lånerente 

eller virksomhedens WACC.  

 

Restværdien bør ikke ignoreres. I nogle tilfalde vil den udgøre en betydelig værdi ved 

leasingaftalens udløb, i andre tilfælde, eksempelvis ved leasing af EDB udstyr, sattes restværdien 

typisk til 0. Restværdien må anses som en af de mest usikre faktorer ved opgørelsen af værdien 

af en leasingaftale. 

 

Optioner bør ligeledes ikke ignoreres, da de kan være så fordelagtige, at leasingtager vælger at 

overtager aktivet efter leasingperiodens udløb, såfremt aktivet stadig har en værdi for denne. 

Optionen skal indregnes i leasingydelsen og skal også beskattes når den udnyttes, hvilket skal 

være med i analysen om fordelagtigheden ved leasing eller køb.   

 

En beslutningstagen om, hvorvidt der skal købes eller leases er utilstrækkelig, såfremt den 

udelukkende består af en sammenligning af nutidsværdien af at lease med nutidsværdien af at 

låne. Andre faktorer som skatten, aktivspecificitet og risiko burde indgå i beslutningen. 

 

Det findes ikke noget entydigt svar på, hvorfor virksomheder vælger at lease eller køber, men de 

ovenfor nævnte faktorer kan give en indikation om de bagvedliggende motiver.  
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