Skemaet er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at forsikringsselskabernes salg altid sker til en momsregistreret køber, der skal bruge aktivet til fuld momspligtig aktivitet (videresalg)
Der bør tages konkret stilling i alle enkeltstående tilfælde, da skemaet f.eks. ikke giver svar på udenlandske biler, rustvogne, ambulancer m.v.
Opdateret den 15. november 2019

Deloitte bemærkning

Alle varer overtaget i privatforsikringer (§ 116a, stk. 2, nr. 1)
Alle personbiler, dog undtaget: Biler ejet af leasingselskaber, bilforhandlere og køreskoler (§
116a, stk. 2, nr. 2)

N/A

Alle varevogne med tilladt totalvægt på maks. 3 tons på papegøjeplader (eller klistermærke),
dog undtaget: Biler ejet af leasing, bilforhandlere og køreskoler (§116a, stk. 2, nr. 3) (OBS:
mangel om leasing, bilforhandlere og køreskoler i bekendtgørelse)
Varevogne med tilladt totalvægt på maks. 3 tons, indregistreret til fuld erhvervsmæssig
anvendelse (gule plader og intet klistermærke), forudsat at den forsikrede/ejeren ikke har haft
ret til fradrag for moms ved købet.

Det er kun muligt at få en erklæring, og dermed bruge den nye ordning, når den forsikrede driver 100%
momsfritaget virksomhed (f.eks. offentlige virksomheder i visse tilfælde). Erklæring om at ejer ikke har haft ret til
fradrag ved anskaffelsen.

Varevogne/lastbiler med tilladt totalvægt på over 3 tons og busser, forudsat at den
forsikrede/ejeren ikke har haft ret til fradrag for moms ved købet.

Det er kun muligt at få en erklæring, og dermed bruge den nye ordning, når bilens ejer driver 100% momsfritaget
virksomhed. Erklæring skal gå på, at ejer ikke har haft ret til fradrag for moms på købet. (Antageligt sjældent
forekommende)

Andre aktiver end biler/varevogne/lastvogne/busser. Aktivet skal være overtaget som led i en
skadebehandling af en erhvervsforsikring, og den forsikrede/ejeren må ikke have haft ret til
momsfradrag ved købet.

Det er kun muligt at få en erklæring, når aktivets ejer driver 100% momsfritaget virksomhed. Erklæring om at ejer
ikke har haft ret til fradrag for moms på købet. (Antageligt sjældent forekommende)

Visse biler ejet af leasingselskaber

Erklæring om at leasingselskabet ikke har haft ret til fradrag for moms ved købet af bilen, eksempelvis fordi det er
en "sale-and-lease-back" bil. (Antageligt sjældent forekommende)

Visse biler ejet af bilforhandlere

Erklæring om at bilen i givet fald er udtaget til forhandlerens egne formål, eller er købt uden synlig moms på
fakturaen fra f.eks. et leasingselskab eller en privatperson

Alle andre aktiver end dem, hvor brugtmoms kan bruges, f.eks.:
- Den langtovervejende del af biler ejet af leasingselskaber

Standstill (gl. ordning)

Genbrugsbranchen

- Alle biler ejet af køreskoler
- Varevogne med tilladt totalvægt på maks. 3 tons ejet af fuldt eller delvist momspligtige
virksomheder, indregistreret til fuld erhvervsmæssig benyttelse (gule nummerplader og intet
klistermærke)
- Alle andre aktiver, der er ejet af leasingselskaber
- Andre aktiver fra fuldt eller delvist momspligtige virksomheder

N/A

brugtmoms

Almindelig 25% moms på hele salgspris

Med erklæring

Brugtmoms (ny ordning)

Uden erklæring

Forsikringsselskabet

