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Kan det betale sig 

at tjene penge på bilen?

Står din bil og blomstrer i carporten, 
eller har du ekstra sædepladser på 
din vej, opfordrer flere firmaer til, at 
du tjener penge på den ledige kapaci-
tet. Men kan det betale sig? Motor 
har regnet den ud for dig
Af Anders Wendt Jensen. Foto: Jens Astrup

 En bil er hundedyr, så det 
kan måske give økono-
misk pote at dele udgif-

terne med andre. Det er der 
kommet flere nye muligheder 
for de senere år. En af dem er 
at lade andre lufte din bil ved 
at leje den ud privat. Du kan 
også tage andre med på turen 
til den anden ende af landet, el-
ler måske gøre det lokalt i ho-

vedstadsområdet som chauffør 
via den meget omdiskuterede 
Uber-app. Vil du være fri for 
andre mennesker i bilen, kan du 
tage dig betalt for at levere pak-
ker for private.

Uanset måden skal det kun-
ne betale sig, når man samtidig 
tager sine egne udgifter til bi-
len i betragtning. Det har Mo-
tor regnet på. Vi har forudsat, at 

du har bilen i forvejen, og at den 
ikke er købt med henblik på at 
få udgifterne suppleret ved ud-
lejning eller samkørsel. Du del-
tager i deleaktiviteterne, fordi 
du har en bil til rådighed og har 
lyst til at tjene lidt ved siden af. 

Derfor indgår kun de vari-
able omkostninger brændstof, 
dæk, vedligeholdelse og værdi-
tab i beregningerne og ikke de 

faste som f.eks. ejerafgift og 
forsikring. Satserne er taget fra 
Motors bilbudget 2015 (Mo-
tor 1/2015), hvor forudsætnin-
gen er, at du ejer bilen i fem år 
og kører 20.000 km om året. 
Brændstofpriserne er ændret til 
de aktuelle. 

I udregningerne er der både 
taget udgangspunkt i kørsel 
med en ny mikrobil (f.eks. To-



Mange bilister tilbyder lift på tværs af 
landet, og mange siger ja tak, da det er 
billigere end f.eks. at tage toget
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samkørsEl købEnhavn-aarhus
                                                       via storebælt via mols-linien

bilens pris 100.000 kr. 175.000 kr. 100.000 kr. 175.000 kr.

Forudsætninger

Brændstofforbrug, km/l 26,3 22 26,3 22

Kørte km København-Aarhus 304 304 187 187

Brændstof, kr./l 10 10 10 10

Dæk, kr./km 0,17 0,17 0,17 0,17

Vedligehold, kr./km 0,43 0,48 0,43 0,48

Værditab, kr./km 0,25 0,44 0,25 0,44

beregning af turens pris

Brændstof, kr. 116 138 71 85

Dæk, kr. 50 53 31 32

Vedligehold, kr. 131 145 81 89

Værditab, kr. 76 133 47 82

Storebælt, kr. 235 235

Mols-Linien*, kr. 321 321

Turens samlede pris 608 704 551 609

bilejerens indtægt

2 passagerer, kr. 240 390 240 390

9 procent gebyr til gomore.dk, kr. -22 -35 -22 -35

Indtægt i alt, kr. 218 355 218 355

bidrag pr. person i bilen

Passager 1, kr. 109 178 109 178

Passager 2, kr. 109 178 109 178

bilejer, kr. 390 348 333 253

*Næstbilligste lavprisbillet  

Samkørsel på tværs af landet
Turen mellem København og 
Aarhus er den mest udbud-
te mellem bilejere og priva-
te, der ønsker et lift, på sam-
kørselsportalen gomore.dk. 
Ruten er derfor udgangs-
punktet for beregningerne, 
der både viser udgifterne via 
Storebæltsbroen og med den 
næstbilligste lavprisbillet til 
Mols-Linien mellem Sjæl-
lands Odde og Aarhus.

Der er typisk tre pladser i 
bilen til salg, og beregninger-
ne er foretaget med to ekstra 
personer på en tur. Bilejerne 
kræver typisk priser, der sti-
ger, jo større bilen bliver. Den 
bedre benplads og komfort 
koster ekstra, og en større 
bil sluger typisk mere brænd-
stof. Prisen pr. ekstra person 
er priseksempler fra gomo-

re.dk. I mikrobilen er den sat til 
120 kr. i vores beregninger, mens 
en plads i bilen til 175.000 kr. ko-
ster 195 kr. Heraf skal man betale 
ni procent i gebyr til gomore.dk.

– Ser man på den billige bil, 
får ejeren kun dækket godt en 
tredjedel af sine samlede udgif-
ter ved at tage broen, mens det 
stiger til næsten 60 procent ved 
at tage færgen. Men hver person 
i bilen burde dybest set betale en 
tredjedel, så på turen over bro-
en er der blot tale om et min-
dre supplement ift. den reelle 
pris, forklarer forbrugerøkonom 
i FDM Allan Skytte Christensen.

I den lille bil over Storebælt 
burde hver passager altså beta-
le næsten 240 kr.

– Ejeren af den dyre bil får 
dækket flere af sine udgifter, 
men ikke helt nok, hvis man øn-

sker at dele regningen i tre. 
Bilejerne skal generelt kræ-
ve noget mere af passage-
rerne eller have flere end to 
med på turen for at få regne-
stykket med alle udgifter til 
at gå op, påpeger Allan Skyt-
te Christensen.

Der er dog ingen tvivl 
om, at samkørsel giver et til-
skud, der samlet set sænker 
ens egne rejseomkostninger. 
Men en overskudsforretning 
bliver det ikke.

Modtager du tilskud fra 
passagerer til dækning af en 
del af udgifterne til transpor-
ten, skal du som udgangs-
punkt ikke betale skat. Det 
ændrer heller ikke på, at du 
kan få befordringsfradrag.

yota Aygo eller VW Up) til 
100.000 kr. og med en ny mini-
bil (f.eks. Ford Fiesta eller VW 
Polo) til 175.000 kr., der er tæt 
på gennemsnitsbeløbet, vi dan-
skere betaler for en ny bil.

På de næste sider kan du se, 
om det er en indbringende for-
retning for dig som bilejer at 
være en del af den nye dele-
økonomi.



8      3/2015

Din bil koster også penge, når 
den står stille, så hvorfor ikke 
få en indtægt ved at låne den 
ud? Sådan lyder budskabet 
fra minbildinbil.dk og gomo-
re.dk, der formidler kontakt 
mellem private, der vil udle-
je og leje bil. 

Ideen er fin, men Motors 
beregninger viser, at det ikke 
kan betale sig ved de priser, 
folk udlejer deres bil til.

– Selv om man får 200-
300 kr. i hånden, er indtæg-
ten næsten nul, når alle vari-
able udgifter er trukket fra, 
og skatten er betalt, forkla-
rer forbrugerøkonom i FDM 
Allan Skytte Christensen.

pakkElEvEring 37 km
trunkbird.dk

bilens pris 100.000 kr. 175.000 kr.

Forudsætninger

Brændstofforbrug, km/l 26,3 22

Kørte km Kastrup-Klampenborg 37 37

Tid, minutter 31 31

Brændstof, kr./l 10 10

Dæk, kr./km 0,17 0,17

Vedligehold, kr./km 0,43 0,48

Værditab, kr./km 0,25 0,44

beregning af turens pris

Brændstof, kr. 14 17

Dæk, kr. 4 4

Vedligehold, kr. 11 11

Værditab, kr. 7 10

Turens samlede pris, kr. 36 41

bilejerens indtægt, kr.

Betaling for opgaven, kr. 84 84

10 procent gebyr til trunkbird.dk, kr. -8,40 -8,40

Marginalbeskatning*, kr. -30 -30

nettoindtægt, kr. 9,60 4,60

Timeløn, kr. 18,60 8,90

*Lavest mulige, 40,3 procent

Privat udlejning

Det er (endnu) ikke særlig ud-
bredt, men der findes også tje-
nester, der formidler kontakt 
mellem bilejere og folk eller virk-
somheder, der ønsker at få trans-
porteret pakker eller andre ting. 
En af de første herhjemme var 
norske Easybring, der har skiftet 
navn til nimber.com. Motor har 

imidlertid taget udgangspunkt i 
danske trunkbird.dk, der har fle-
re ture. 

I beregningerne er der taget 
udgangspunkt i et eksempel fra 
hjemmesiden, hvor en person øn-
skede at få fragtet et simkort fra 
Kastrup til Klampenborg for 84 
kr. Tiden er beregnet via Google 

Pakkelevering
Maps. Turen kan i bedste fald ind-
bringe en flad tier.

– Selv om der ikke er så langt, 
så kan det slet ikke betale sig at 
tage turen. Du skal sørge for at 
tage dig langt bedre betalt end i 
eksemplet, ellers er det blot spild 
af tid at benytte sin bil til at køre 
ærinder for andre. Det kan dog 

være besværet værd, hvis ruten 
og tidspunkterne passer med en 
tur, du alligevel skal køre, siger 
forbrugerøkonom i FDM Allan 
Skytte Christensen. 

Hvis du påtager dig en trans-
portopgave, er betalingen skatte-
pligtig. Udgifter, der knytter sig til 
indkomsten, kan trækkes fra.

At ernære sig som privat pakkeleverandør er ikke en genvej til rigdom, men 
der kan være lidt at hente, hvis man alligevel skal i samme retning

Hvis du ikke er øm over din bil, kan du leje den ud til private, når du ikke selv 
bruger den. Men indtjeningen er nærmest ikke-eksisterende

Beregningerne tager ud-
gangspunkt i, at lejeren kører 
samtlige af de 150 km, der er med 
i lejen i det viste eksempel. Kø-
res der mindre, vil bilejeren tjene 
lidt mere.

– Men fidusen forsvinder, da 
man skal betale skat af sin ind-
tægt. Der er ikke et fradrag op 
til et bestemt beløb, som når 
man f.eks. udlejer sin bolig eller 
et værelse. Bilisterne er ikke be-
gunstiget med en sådan baga-
telgrænse, så deleøkonomien er 
desværre ikke så fordelagtig for 
bilister i denne situation, forkla-
rer Allan Skytte Christensen.

Du skal betale skat af den be-
taling, du får ved at udleje din bil 

til andre private. Ifølge Skat kan 
udgifter, der knytter sig direkte til 
indtægten, trækkes fra. Men det 
skal være reelle udgifter, der kan 
dokumenteres og er knyttet til 

den konkrete kørsel. Det afhæn-
ger af en vurdering, hvilke udgif-
ter som kan fratrækkes indkom-
sten. Faste udgifter som f.eks. 
ejerafgift kan ikke trækkes fra.
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Fed fidus i firmabil
Kører du firmabil, bliver du beskattet af 
bilens værdi og ikke brugen af bilen. Du 
afholder derfor ikke selv bilens omkost-
ninger, så det koster typisk ikke ekstra, 
uanset hvor langt du kører, medmindre 
virksomheden har lavet begrænsninger. 
Det er derfor penge direkte i lommen, 
hvis du samkører, leverer pakker eller kø-
rer som chauffør for Uber. Kører du f.eks. 
mellem landsdelene to gange om ugen 
og har en passager med hver vej, er der 
således en god ekstra indkomst at hen-
te hver måned.

– Hvis du f.eks. får 300 kr. fra to pas-
sagerer hver vej, så kan det blive et be-
tydeligt supplement til månedslønnen. 
Det kan du jo benytte dig af og skabe din 
egen lønforhøjelse, siger forbrugerøko-
nom i FDM Allan Skytte Christensen.

Samkørsel 
via Uber

udlEjning 1 dag
    gomore.dk      minbildinbil.dk

bilens pris 100.000 kr. 175.000 kr. 100.000 kr. 175.000 kr.

Forudsætninger

Brændstofforbrug, km/l 26,3 22 26,3 22

Kørte km 150 150 150 150

Dæk, kr./km 0,17 0,17 0,17 0,17

Vedligehold, kr./km 0,43 0,48 0,43 0,48

Værditab, kr./km 0,25 0,44 0,25 0,44

beregning af udgifter

Brændstof, kr. (betales af lejer) 0 0 0 0

Dæk, kr. 25 26 25 26

Vedligehold, kr. 65 72 65 72

Værditab, kr. 38 66 38 66

samlede udgifter, kr. 127 163 127 163

bilejerens indtægt

Leje, kr. 275 325 240 275

20 pct. gebyr til gomore.dk, kr. -55 -65

Marginalbeskatning*, kr. -89 -105 -97 -111

nettoindtægt, kr. 4 -8 16 1

*Lavest mulige, 40,3 procent

ubEr i købEnhavn
parken-Zoologisk have Zoologisk have-den blå planet

bilens pris 100.000 kr. 175.000 kr. 100.000 kr. 175.000 kr.

Forudsætninger

Brændstofforbrug, km/l 26,3 22 26,3 22

Afstand, km 5,8 5,8 14,6 14,6

Tid, minutter 23 23 21 21

Brændstof, kr./l 10 10 10 10

Dæk, kr./km 0,17 0,17 0,17 0,17

Vedligehold, kr./km 0,43 0,48 0,43 0,48

Værditab, kr./km 0,25 0,44 0,25 0,44

beregning af turens pris

Brændstof, kr. 2 3 6 7

Dæk, kr. 4 4 4 4

Vedligehold, kr. 11 11 11 11

Værditab, kr. 7 10 7 10

Turens samlede pris, kr. 24 27 28 31

bilejerens indtægt, kr.

Betaling for opgaven, kr. 134 134 257 257

20 procent gebyr til Uber, kr. -27 -27 -51 -51

Marginalbeskatning*, kr. -43 -43 -83 -83

nettoindtægt, kr. 40 37 95 92

Timeløn, kr. 104 97 271 263

*Lavest mulige, 40,3 procent

Den meget omtalte samkørsels-
tjeneste Uber er blevet politian-
meldt af Trafikstyrelsen for at 
drive ulovlig taxakørsel i Køben-
havn. Foreløbigt er den dog ikke 
ulovlig, og Københavns Politi op-
lyser, at deres efterforskning må 
vise, om der er tale om en lov-
overtrædelse. Det er dog uklart, 
hvornår de er færdige med at 
tage stilling til spørgsmålet.

Nogle få Uber-chauffører er 
allerede i sving i Københavns ga-
der, og de stiller deres egen bil 
til rådighed og afleverer 20 pro-
cent af indtjeningen til Uber. De 
skal ikke selv håndtere penge, da 

betaling sker via tjenestens app. 
Prisen i beregningerne er et gen-
nemsnit af de priser, som Uber 
oplyser for en tur i deres app. 
Tiden i vores beregning er med 
meget begrænset trængsel og 
taget fra Google Maps.

– Indtægten på en enkelt tur 
er begrænset, i forhold til den tid 

Uber-chauffører 
må knokle for lønnen

du bruger på det. Men får du fle-
re ture i træk og skal ikke køre 
for langt uden passagerer, kan 
du oparbejde en gennemsnitlig 
timeløn i nærheden af 200 kr. 
Selv om den vil blive større, hvis 
der er øget efterspørgsel, må du 
også forvente en del spildtid, for-
klarer Allan Skytte Christensen.

Når du udfører taxavogn-
mandslignende virksomhed og 
påtager dig at transportere en 
passager fra et sted til et andet 
mod betaling, er betalingen skat-
tepligtig. 

Udgifter, der knytter sig direk-
te til din skattepligtige indkomst, 
kan trækkes fra.


