Leasing- og demobiler - køb, videresalg og bestand
Undersøgelsens metode og definitioner
Undersøgelsen af nyregistrerede personbiler omfatter alle biler registreret i perioden
januar 2007 – januar 2012, ekskl. biler til buskørsel, samt de handler (genregistrering, ejer- og/eller brugerskifte), som de efterfølgende eventuelt har været igennem i
den samme periode. Bilerne er udtrukket fra Danmarks Statistiks bilregister, der indeholder aktuelle og historiske data for køretøjer, der er eller har været aktive siden
2003. Undersøgelsen af køretøjsbestanden omfatter alle køretøjer, der var aktive pr.
31. januar 2012.
For hver ny bil er der bl.a. udtrukket følgende oplysninger:
• Første ejers sektorplacering; husholdning eller erhverv
• Første ejers branche iflg. DB07, hvis ejer er en virksomhed
• Leasingoplysninger for første ejer, hvis ejer er en virksomhed
• Første brugers sektorplacering; husholdning eller erhverv
• Første brugers branche iflg. DB07, hvis bruger er en virksomhed
• Leasingoplysninger for første bruger, hvis bruger er en virksomhed
• Tidspunkt for første registrering
• Tidspunkt for eventuel afmelding
• Godkendelse til udlejning ifm. første registrering
Hvis bilen efterfølgende er blevet handlet i perioden – kun første handel er medtaget
– foreligger der yderlige oplysninger om:
• Anden ejers sektorplacering; husholdning eller erhverv
• Anden ejers branche iflg. DB07, hvis ejer er en virksomhed
• Leasingoplysninger for anden ejer, hvis ejer er en virksomhed
• Anden brugers sektorplacering; husholdning eller erhverv
• Anden brugers branche iflg. DB07, hvis bruger er en virksomhed
• Leasingoplysninger for anden bruger, hvis bruger er en virksomhed
• Tidspunkt for handel
• Forløbet tid fra nyregistrering til handel

Leasingvirksomheder
Oplysningerne om leasing er afledt af de branchedata, der er hentet i Erhvervsregistret, hvis ejeren og/eller brugeren er en virksomhed.
I opgørelserne betegnes en virksomhed som en leasingvirksomhed, hvis den er
hjemmehørende i en af følgende DB07-brancher:
641900 Banker, sparekasser og andelskasser
649100 Finansiel leasing
649220 Andre kreditinstitutter
649230 Andre kreditselskaber
649900 Anden finansiel formidling
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
771200 Udlejning og leasing af lastbiler mv.
773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner mv.
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
773900 Udlejning og leasing af andet materiel mv.
Hertil kommer en del virksomheder, der ikke er match til i Erhvervsregistret, fx udenlandske selskaber. Disse er identificeret vha. søgning på bestemte bestanddele i virksomhedernes navne, som fx ’Leasing’, ’Capital’, ’Bank’ etc.

Bilforhandlere
Virksomheder placeret i DB07-branche 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser kategoriseres som bilforhandlere.
Leasing- og demobiler
En leasingbil er defineret ved, at ejeren er en leasingvirksomhed, og at brugeren er
forskellig fra ejeren. Hvis brugeren er i husholdningerne, er det privatleasing, og hvis
ejeren er en anden erhvervsvirksomhed, er det erhvervsleasing. Biler med samme ejer
og bruger, og hvor ejeren er en leasingvirksomhed, er ikke leasingbiler. Langt hovedparten af bilerne i sidstnævnte gruppe ejes af deciderede biludlejningsvirksomheder i
branche 771100.
Alle forhandlernes biler betegnes som demobiler, uanset om forhandlerne selv ejer
dem, eller de er leaset, og uanset om de er registreret til udlejning eller ej. Om forhandlerne selv ejer bilerne eller leaser dem er hovedsagelig et spørgsmål om den
kapital, der bindes. Om forhandlerens egne biler er registreret til udlejning er et forsikringsspørgsmål, idet udlejningsbilerne kan gå på en gruppeforsikring, mens de
øvrige fordrer en individuel forsikring. Kundebiler betegnes også som demobiler.
Spørgsmål kan rettes til
Danmarks Statistik
Søren Dalbro
Tlf. 39 17 34 16
sda@dst.dk

