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Godt at vide, når
du splitleaser
din bil
Når en bil splitleases er der to selvstændige
kontrakter til den samme bil. Én til dig som
privatperson og én til den virksomhed, du er
tilknyttet. Ved splitleasing deles alle
omkostningerne op efter privat- og
erhvervskørsel. 

Omkostninger fordeles månedsvis efter dine
indberetninger af kilometer til den elektroniske
kørebog, der er blevet sat op til dig i forbindelse
med leasingaftalens start. 

Som leasingtager har du ansvaret for
indberetning af kørsel i kørebogen, og det er
vigtigt, at det gøres rigtigt. 

Når du indgår en kontrakt om splitleasing, får
du udleveret brændstofkort, men det er vigtigt,
at alle øvrige driftsomkostninger til bilen sendes
til os. 



Kan min kontrakt tilmeldes

betalingsservice (PBS)?

Det er endnu ikke muligt at tilmelde en

splitleasingkontrakt til PBS. Vi arbejder på at

finde en løsning. Hvilke omkostninger skal sendes til
Repeatly Leasing?

Alle driftsomkostninger tilknyttet bilen skal
splittes. Regningerne sendes til
bogholderi@repeatly.dk, hvorefter vi sørger for
betaling til leverandøren, samt split af
omkostning for hhv. erhverv og privat. 

Typiske driftsomkostninger er:
1.      Grøn ejerafgift
2.      Selvrisiko v. skade
3.      Værkstedsregninger mv. *
4.      Clever/Eon (EL)*

*Regningen skal udstedes til Repeatly Leasing
A/S, CVR 39 65 59 93. Oplys dit
kontraktnummer og dit selskab til leverandøren
således, at denne kan påføre de informationer i
referencefeltet på fakturaen. 

Ofte stillede
spørgsmål

Hvorfor regulerer I omkostninger hver

måned?

Vi følger SKATs vejledning om at regulere alle

omkostninger. Dvs. samtlige omkostninger,

også førstegangsydelsen, skal regueres

månedsvis, baseret på din akkumulerede

kørsel. Læs mere om regulering samt hvilke

omkostninger, der reguleres på www.skat.dk.

Siden vi henviser til kan tilgås direkte via denne

QR-kode:

Jeg har modtaget en kreditnota, hvornår

udbetales den?

Hvis du vil have din kreditnota udbetalt, sender

du en mail med dine kontooplysninger til

bogholderi@repeatly.dk. Kreditnotaen sættes

herefter til betaling. Alternativt kan kreditnotaen

modregnes ved næste fakturering. Giv blot

besked om, hvad der fungerer bedst for dig. 

Hvorfor er der ikke angivet et

momsfradrag på fakturaen

Kontrakter på under 6 måneder er ikke

fradragsberettiget. Virksomheder, der lejer

personmotorkøretøjer sammenhængende i 6

måneder eller derudover er fradragsberettiget. 

Hvis du ikke har fået  svar på dine

spørgsmål, er du meget velkommen til at

kontakte bogholderiet

Du skal have fat i vores bogholder Rasmus Fugl

Olsen. 

Han kan fanges på tlf. +45 53 55 58 61 og ellers

på mail: bogholderi@repeatly.dk

Leasing er egentlig
ikke svært - det kræver
blot erfaren rådgivning
og en troværdig
leverandør
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