(og afregning af moms på baggrund af værdi af privat benyttelse)

UDFORDRINGEN

skat

Enklere momsfradrag for biler

Momsreglerne knyttet til virksomheders omkostninger til biler er særdeles komplicerede. Komplikationen har
blandt andet sit udspring i, at bilen i nogle tilfælde også anvendes privat.

Således gælder i dag, at en virksomhed ikke kan trække momsen fra ved køb af biler på hvide plader (firmabiler).
Der er heller ingen fradragsret for momsen knyttet til driftsomkostninger. Dog kan momsen som en undtagelse
trækkes fra broafgiften over Øresund. Der skal ikke beregnes moms ved salg af bilen. Er bilen lejet, er der intet
fradrag for momsen, hvis lejeperioden er under seks måneder. Hvis lejeperioden er over seks måneder, og
mindst 10 pct. af kørslen vedrører momspligtige aktiviteter, kan der gives begrænset fradrag.
Er der tale om varebiler og lastvogne til og med tre tons, kan virksomheden tilsvarende ikke trække momsen
fra ved køb af bilen, hvis enten bilen bruges til både momspligtige og momsfrie formål i virksomheden (også
selv om bilen ikke bruges privat, dvs. der er tale om en gulpladebil), eller hvis bilen ud over momspligtige formål
også anvendes privat (papegøjeplader). Ved drift er der fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året. Der skal ikke beregnes moms
ved salg af bilen. Er bilen lejet, er der en tredjedel fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af
momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør indføre fuldt momsfradrag for momspligtige virksomheders indkøb og øvrige udgifter til bil,
uanset at bilen også bruges privat. Blot så længe bilen ikke anvendes til momsfrie ydelser. Til gengæld skal
der dels pålægges moms ved salget af bilen, og dels betales moms af værdien af den eventuelle private
anvendelse af bilen.

Er der tale om en firmabil eller en varebil, der er stillet til rådighed for privat benyttelse (papegøjeplader),
bør virksomheden således indberette et momsbeløb (”salgsmoms”) beregnet på baggrund af den skattemæssige værdi af fri bil. Er der er tale om gulpladebil, bør prisen på dagsbeviser tilrettes, således at der tages
højde for de nye momsregler.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Forslaget løser ikke vanskelighederne forbundet med momsreglerne for virksomheder, der leverer både
momsfrie og momspligtige ydelser.
DI foreslår, at omlægningen som udgangspunkt gennemføres provenuneutralt, dvs. at der om nødvendigt
justeres på den skattemæssige værdi af fri bil, privatbenyttelsesafgiften samt prisen på dagsbeviser.
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