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FDM og Finans og Leasing:

Stadig trygt at privatlease med FDMprivatleasingkontrakt
Brancheorganisationen Finans og Leasing og FDM er enige om, at forbrugere ikke kan blive
ramt af prisstigninger i aftaleperioden som følge af nyt krav på leasingområdet om
genberegning af registreringsafgiften, hvis de gør brug af den fælles standardkontrakt.
Ny lovændring har skabt usikkerhed på leasingmarkedet efter nye regler om, at
registreringsafgiften på leasingbiler skal genberegnes efter fire måneder. De nye regler har
skabt frygt for, at genberegningen kan betyde en prisstigning i leasingperioden.
Forbrugerne kan dog fortsat trygt skrive under på FDMs og Finans og Leasings fælles
standardkontrakt, uden at frygte prisstigninger som følge af genberegningen. Finans og
Leasing og FDM er nemlig enige om, at med FDM-privatleasingkontrakt kan den aftalte pris
ikke ændres grundet genberegning.
”FDM og Finans og Leasing udarbejdede i fællesskab tilbage i 2010 en standardaftale for
leasing af biler til private for at sikre gennemskuelige vilkår. Aftalen har siden da været
anvendt i tusindvis af kontrakter med stor tilfredshed for alle parter og er nu udtryk for
branchestandarden på området. Det er en helt grundlæggende forudsætning for successen,
at aftalen i sin nuværende form er med fast leasingydelse, da det giver forbrugeren
budgetsikkerhed for omkostningerne forbundet med aftalen,” siger direktør i Finans og
Leasing, Christian Brandt.
Ifølge Finans og Leasings direktør får de nye regler om genberegning af registreringsafgiften
ingen indvirkning på den månedlige leasingydelse, hvis man har brugt den fælles
standardaftale.
”Uanset om genberegningen fører til en højere registreringsafgift for leasingselskabet, kan
det ikke føre til en højere leasingydelse under privatleasingaftalen, der er indgået mellem
FDM og Finans og Leasing - i daglig tale kaldet ’FDM-aftalen’. Leasingselskabet må således
allerede ved kontraktindgåelsen fastsætte leasingydelsen for hele leasingperioden og heri
indregne et evt. tillæg for forventet yderligere registreringsafgiftsbetaling som følge af
genberegningen. Risikoen for genberegningen er således i det hele leasingselskabets. Når
man anvender FDM-aftalen er der således fortsat budgetsikkerhed for leasingtager,”
understreger Christian Brandt.
Dermed er kontrakten stadig med til at skabe øget forbrugerbeskyttelse ved privatleasing,
selvom der er kommet nye lovregler.
”Trygheden og overblikket over udgifterne i leasingperioden er helt afgørende, når
forbrugerne privatleaser biler. Som bilisternes organisation er FDM derfor glade for, at
Finans og Leasing fortsat er enige med os i forståelsen af vores fælles privatleasingkontrakt,
og der dermed ikke er tvivl om, at prisen ikke kan stige som følge af genberegningen.
Ønsker forbrugeren tryghed i hele leasingperioden, er FDMs privatleasingkontrakt stadig et
sikkert valg. Det er vi meget tilfredse med, og det er et vigtigt signal over for forbrugerne,”
siger afdelingschef i FDMs juridiske rådgivning, Lennart Fogh.

Den fælles privatleasingkontrakt blev i sin tid lavet for at sikre forbrugerne mod
ugennemskuelige vilkår.
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