
Skat, finansierings- og forsikrings-forhold, 
ved investering i nyt udstyr
I denne artikel har vi samlet relevante informationer for dig, som påtænker at investere i foto/videoudstyr.

Skatteforhold
Nedenstående vedr. skat, er relevant, når det er en virksomhed, der foretager investeringen.

Straks-afskrivning: 
Udgifter til foto/video udstyr, der anvendes erhvervsmæssigt, vil kunne fradrages fuldt ud i anskaf-
felsesåret, hvis det pågældende udstyr ikke koster over 13.500 excl. moms ( 2018). 
Købes mere end én effekt, er det prisen på den enkelte (selvstændigt fungerende) effekt, der skal 
være under 13.500 kr.
Det er ikke det samlede fakturabeløb, der er afgørende. 
Er du i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter din revisor.

Løbende afskrivning.
Overstiger anskaffelsesprisen på et stykke udstyr kr. 13.500 excl. moms, kan skattemæssige af-
skrivninger fradrages over en årrække, således at en del af udgiften (25%) kan fradrages i anskaf-
felsesåret, og det resterende beløb kan fradrages i det eller de følgende indkomstår.
Har man således købt et kamera til 25.000 excl. moms, vil der i anskaffelsesåret kunne fradrages 
25% af 25.000 kr. = 6.250 kr. Næste år vil der maksimalt kunne afskrives 25% af den resterende 
saldo, svarende til 25% af (25.000 kr. – 6.250) = 4.687 osv.
Er du i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter din revisor.

Skatteforhold ved leasing-finansiering af udstyr.
Hos Goecker tilbyder vi hovedsagelig finansiel leasing som finansieringsform.
Ved finansiel leasing købes udstyret af et finansieringsselskab eller en bank, som derefter stiller 
det til rådighed for brugeren (dig) på nærmere aftalte vilkår. 
Skattemæssigt fradrages leasing-ydelserne løbende over aftalens løbetid.
En forhøjet førstegangsydelse på op til 25% af udstyrets værdi er skattemæssigt fradragsberetti-
get i anskaffelsesåret, og nedbringer den månedlige ydelse i resten af leasingperioden.
Er du i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter din revisor.



Finansieringsmuligheder ved køb af nyt udstyr.
Man kan altid betale ved kasse 1. Men der findes også andre muligheder.
 
Meget skal overvejes, inden beslutning om investering i nyt udstyr træffes.
Når udstyrsvalget er truffet og udstyret bestilt, kan betaling naturligvis altid klares på den klassi-
ske facon, ved at køre betalingskortet en tur igennem maskinen.
Imidlertid findes der flere gode og attraktive alternativer til kontant betaling, som måske kan være 
interessante for dig. Goecker samarbejder med flere finansieringspartnere, og holder løbende øje 
med vilkårene, så vi hele tiden kan sikre vores kunder de mest konkurrencedygtige vilkår i marke-
det.
En række forhold har betydning for valg af den optimale finansieringsform. Overvej blandt andet 
følgende:

• Køber du udstyret privat, eller til erhvervsmæssigt brug?
• Hvor tit bruger du udstyret?
• Hvor ofte plejer du at skifte udstyr?
• Er der plads til nyt udstyr i investeringsbudgettet, eller kunne det med fordel håndteres via 
      driftsbudgettet?
• Har du interesse i størst muligt skattefradrag i investeringsåret?

Herunder får du et overblik over de finansieringsmuligheder, vi tilbyder hos Goecker, både hvis du 
er privatperson, og hvis du investerer i virksomheds-regi. 

Leasing for virksomheder

Ved finansiel leasing købes udstyret af et finansieringsselskab eller en bank, som derefter stiller det 
til rådighed for brugeren (dig) på nærmere aftalte vilkår. Finansiel leasing er regnskabsmæssigt 
sidestillet med køb. Det betyder, at investeringen skal opføres i din balance, og regnskabsmæssigt 
afskrives i henhold til dine normale afskrivningsprincipper.
Når leasing-aftalen udløber, skal du som leasingtager finde en køber til udstyret (det kan være dig 
selv), til en på forhånd aftalt pris, typisk 5% af udstyrets oprindelige anskaffelsespris. Skattemæs-
sigt fradrages leasing-ydelserne løbende over aftalens løbetid.
 
Hvem kan vælge finansiel leasing ?
Finansiel leasing henvender sig til momsregistrerede erhvervskunder. Det er et klassisk og godt 
valg for de fleste selvstændige fotografer, der ønsker at eje udstyret efter leasing-aftalens udløb.
Minimumsbeløbet for en finansiel leasingkontrakt er 15.000 kr. ekskl. moms, men mest fordelagtigt 
bliver det ved investeringer på 25.000 kr. og derover, hvor leasing tilbydes uden etableringsgebyr.
En forhøjet førstegangsydelse på op til 25% af udstyrets værdi er skattemæssigt fradragsberetti-
get i anskaffelsesåret, og nedbringer den månedlige ydelse i resten af leasingperioden.

Fordele ved finansiel leasing:
• Du sparer dit likvide beredskab til andre formål
• Du tilpasser din likviditet, så du betaler leasingydelserne over den periode, du tjener penge på 
 udstyret
• Du får en særdeles konkurrencedygtig finansiering, også sammenlignet med træk på kasse- 
 kredit
• Du kan selv vælge løbetiden, f.eks. 24, 36 eller 48 måneder
• Du kan betale en ekstraordinær startydelse på op til 25%, som giver et skattemæssigt fradrag 
 med det samme, og nedbringer de månedlige ydelser
• Skattemæssigt er leasingydelserne løbende fradragsberettigede
• Når du leaser gennem Goecker, tilbydes du automatisk en meget attraktiv forsikring, der er 
 væsentlig billigere, end hvis du selv skal forsikre dit nye udstyr. Se næste side for detaljer
• Når leasingperioden udløber, overtager du (eller én du anviser) ejendomsretten til udstyret for 
 typisk kun 5% af den oprindelige pris



Vi samarbejder med Ikano Bank, som er en velafprøvet spiller i markedet for seriøs og konkurren-
cedygtig erhvervsleasing.
Derfor kan vi tilbyde gode og fleksible finasieringsløsninger, der kan tilpasses de fleste behov. 
Netop nu kan der desuden være en skattemæssig fordel ved at indgå en leasingaftale.
Vælger du at betale en førstegangsydelse, som kan være op til 25 % af investeringen, vil denne 
være fuldt fradragsberettiget i år.

Eksempler på månedlige ydelser incl. Goecker All-risk forsikring:

Dit køb: Ved leasing i 36 mnd.* Ved leasing i 48 mnd.*
15.000,- 546,- Ikke muligt

20.000,- 728,- Ikke muligt

25.000,- 837,- 647,-

30.000,- 1005,- 777,-

40.000,- 1.340,- 1.036,-

50.000,- 1.675,- 1.295,-

75.000,- 2.415,- 1.867,-

100.000,- 3.170,- 2.470,-

125.000,- 3.962,- 3.087,-

150.000,- 4.755,- 3.705,-

200.000,- 6.280,- 4.898,-

* eksemplerne er baseret på en variable rente, uden forhøjet førstegangsydelse. Ydelserne er incl. 
Goecker All-risk forsikring. Alle beløb er angivet excl. moms.

Endeligt leasingtilbud forudsætter kreditgodkendelse hos leasingselskabet.

Øvrige omkostninger:
• Restværdi 5%
• Opkrævningsgebyr, 25,- kr. pr. betaling ved tilmelding til PBS.
• Aftaler under 25.000,- pålægges etableringsgebyr på kr. 875,-

Garanti, vedligeholdelse og forsikring. 
Du er dækket af producenternes fabriksgaranti, nøjagtigt som hvis du havde købt udstyret.
Garantivilkår og reklamationsret varierer fra producent til producent. Spørg eventuelt vores salgs-
personale.
Du står selv for almindelig vedligeholdelse af udstyret i leasingperioden, også ved behov for værk-
stedsbesøg, der ikke er dækket af garantien.
Når du leaser, tilbydes du automatisk en omfattende og meget konkurrencedygtig udstyrsfor-
sikring. Forsikringen dækker dit udstyr mod tyveri, vand, brand, samt mod uheld opstået under 
brug i dit eget studie, på location, under rejse og ophold uden for din normale adresse. Yderligere 
information om forsikringsdækningen kan rekvireres hos Goeckers personale.
Foretrækker du at lade det leasede udstyr dække af din egen forsikring, skal dette aftales ved ind-
gåelse af leasingaftalen. De månedlige ydelser bliver i så fald lavere, men finansieringsselskabet vil 
opkræve et gebyr for den nødvendige dokumenthåndtering.

Leasing ansøgning.
Endeligt leasingtilbud forudsætter kreditgodkendelse hos leasingselskab.
Du kan gratis og uforpligtende ansøge om godkendelse af leasingfininsiering hos Goecker.
Du skal blot udfylde en kort formular på dette link. Du kan forvente svar fra arbejdsdag til arbejdsdag. 

Vil du vide mere ?
Har du brug for en snak om en leasingløsning tilpasset netop dit individuelle behov, er du altid 
velkommen til at kontakte Anne: 35865112 – anne@goecker.dk

https://www.goecker.dk/finansiering/leasing-ansoegning.aspx


Rentefrit lån - For private
Med et rentefrit lån kan du låne mellem 5.000 og 40.000 kr. til køb af valgfrie produkter hos Go-
ecker. Beløb er inkl. moms.
Lånet optages til afvikling over 20 måneder.
Stiftelsesgebyr for lånet er 799 kr.
Vælges tilbagebetaling via iBOX, påløber ingen yderligere gebyrer. Vælges tilbagebetaling via be-
talingsservice eller girokort er månedsgebyr / faktureringsafgift 25 kr.
ÅOP afhænger af det lånte beløb – se eksempler i tabellen nedenfor.
 
Hvem kan vælge rentefrit lån?
Rentefrit lån er attraktivt for enhver, der handler som privatperson eller for virksomheder, der dri-
ves i personligt regi, (dvs enkeltmandsvirksomhed eller I/S).
Rentefrit lån tilbydes ikke til selskaber, foreninger, fonde e.l.
 
Fordele ved rentefrit lån:
Ingen renteomkostninger – kun stiftelsesgebyr.
Nemt og hurtigt af opnå godkendelse, hjemmefra eller imens du venter i én af Goeckers butikker
Ingen binding på eller sikkerhed i udstyret under lånets løbetid
Du kan indfri lånet når som helst.

Hvordan bliver man godkendt til rentefrit lån?
Du ansøger om et rentefrit lån ved at kontakte os på nedenstående link
Husk, at beløbet du ønsker at låne, skal angives inklusiv moms.
Du kan ansøge om lånet hjemme hos dig selv, eller i én af Goeckers butikker. Svaret får du indenfor 
få minutter.

Husk at medbringe sygesikringsbevis og gyldig billed-ID, når du vil betale med et rentefrit lån. 
Så klarer vi papirarbejdet i butikken.

Link til ansøgning om rentefrit lån.

PRISEKSEMPLER PÅ RENTEFRIT LÅN OVER 20 MÅNEDER:

Lånebeløb Ydelse pr. måned Samlede kredit- 
omkostninger

Samlet betaling ÅOP*

10.000,- 540,- 799,- 10.799,- 9,3%

15.000,- 790,- 799,- 15.799,- 6,2%

20.000,- 1.040,- 799,- 20.799,- 4,6%

25.000,- 1.290,- 799,- 25.799,- 3,7%

30.000,- 1.540,- 799,- 30.799,- 3,1%

40.000,- 2.040,- 799,- 40.799,- 2,3%

*ÅOP ved tilbagebetaling via iBOX.
Lån formidles af Ikano Bank, som også forestår kreditvurdering.
Har du spørgsmål til finansiering er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte os , enten 
på telefon 3582 1100 eller via e-mail til anne@goecker.dk

https://ww2.ikano.dk/autoans/herognu_rentefri_20mdr_plus/sendansoegning_lilleskema_kiosk.asp?storeid=16500477


Lavrente lån - For private
Med et lavrente-lån kan du låne mellem 5.000 og 40.000 kr. til køb af valgfrie produkter hos Go-
ecker. Beløb er inkl. moms.
Lavrente-lånet kan optages til afvikling over 1- 48 måneder. Renten, som er variabel, er pt 8,9 % p.a.
Omkostningerne er udover rente et oprettelsesgebyr på 399 kr. og et månedligt betalingsgebyr 
på 25 kr.
ÅOP fra 11,2 % afhængig af lånebeløbet og den valgte tilbagebetalingsperiode.
 
Hvem kan vælge lavrente-lån?
Lavrente-lån henvender sig først og fremmest til Goeckers private, ikke-momsregistrerede kunder.
Lavrente-lånet kan dog også være et godt valg for enkeltmandsvirksomheder til det mindre eller 
kortvarige finansieringsbehov, hvor omkostningerne ved andre finansieringsformer kan være høje.
 
Fordele ved lavrente-lån:
• Du får lånevilkår som er absolut konkurrencedygtige med almindelige banklån
• Det er nemt og hurtigt af opnå godkendelse, hjemmefra eller imens du venter i en af Goeckers  
 butikker
• Afviklingsmulighederne er fleksible
• Du kan indfri lånet når som helst

Hvordan bliver man godkendt til lavrente-lån?
Du ansøger om et lavrente-lån til fotoudstyr på www.goecker.dk/lavrente. Husk, at beløbet du 
ønsker at låne, skal angives inklusiv moms.
Du kan ansøge om lånet hjemme hos dig selv, eller i én af Goeckers butikker. 

Husk at medbringe sygesikringsbevis og gyldig billed-ID, når du vil betale med et lavrente-lån. 
Så klarer vi papirarbejdet i butikken.

Du kan også klikke på dette link for at ansøge om lavrente-lån.

PRISEKSEMPLER PÅ LAVRENTE-LÅN:

Lånebeløb Ydelse pr. måned Samlede kredit- 
omkostninger

Samlet betaling ÅOP

10.000,- 325,- 2.997,- 12.996,- 17,4%

15.000,- 470,- 3.764,- 18.764,- 14,6%

20.000,- 614,- 4.532,- 24.532,- 13,2%

25.000,- 758,- 5.300,- 30.300,- 12,3%

30.000,- 902,- 6.068,- 36.068,- 11,8%

40.000,- 1.191,- 7.604,- 47.603,- 11,1%

Ovenstående eksempler er beregnet ved 40 måneders løbetid. Kortere løbetider tilbydes efter 
ønske.
Debitorrenten, som er variabel, er p.t 8,9%.
Oprettelsesgebyr kr. 399,00. Betalingsgebyr/md kr. 25,00. Lånet formidles af Ikano Bank.

Har du spørgsmål til finansiering er du naturligvis også altid velkommen til at kontakte os , enten 
på telefon 3582 1100 eller via e-mail til anne@goecker.dk

https://ww2.ikano.dk/autoans/herognu_lavrente/sendansoegning_lilleskema_kiosk.asp?storeid=16500477


All-Risk udstyrs-forsikring
Som leverandør af professionelt fotoudstyr ved vi, hvor vigtigt dit udstyr er for dig. Vi ved også, 
at det handler om tid og indtjening, når du må undvære det i tilfælde af beskadigelse eller tyveri. 
Derfor kan vi i samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyde dig en forsikringsløsning, som 
sikrer dit udstyr fra den dag, du køber det, og helt op til 3 år fra købsdatoen. Alt fra tegning af 
forsikringen til sagsbehandling i forbindelse med skade klares hos Goecker.
En all-risk forsikring dækker de allerfleste typer af skader og uheld, du kan komme ud for.
Udover almindelig dækning for tyveri, brand og vandskader, vil du kunne opnå dækning for de 
fleste uforudsete, udefra kommende hændelser.

Forsikringen dækker blandt andet, hvis dit udstyr:

• Bliver beskadiget fordi du taber det
• Bliver stjålet fra din bil, dit hjem eller studie, eller når du er på rejse i udlandet
• Får væskeskade fordi det tabes i vand eller der spildes væske ud over det
• Bliver skadet ved brand
• Forsikringen dækker endvidere leje af udstyr fra Goecker i en reparationsperiode samt evt. 
 skader på lejeudstyret.

Økonomi:
Vi har fået mulighed for at tilbyde denne forsikring til meget konkurrencedygtige priser, og du 
bestemmer selv, om du vil forsikre dit udstyr i 2 eller 3 år fra købsdatoen.

Købspris ekskl. moms: Præmie 24 måneder ekskl. 
moms:

Præmie 36 måneder ekskl. 
moms:

10.000 500 675

15.000 750 1.013

20.000 1.000 1.350

25.000 1.250 1.688

30.000 1.500 2.025

35.000 1.750 2.363

40.000 2.000 2.700

45.000 2.250 3.038

50.000 2.500 3.375

60.000 3.000 4.050

70.000 3.500 4.725

80.000 4.000 5.400

90.000 4.500 6.075

100.000 5.000 6.750

Selvrisiko kr. 2.500 pr. skade.

Hvis uheldet er ude
Vi har gjort det enkelt for dig, hvis du får en skade og vil benytte forsikringen.
Du henvender dig blot til Goecker, indleverer dit skadede udstyr (husk fakturakopi), så får du hjælp 
med skadeanmeldelse.
Er skaden dækket, kan du med det samme få stillet lejeudstyr til rådighed, denne service er også 
dækket af forsikringen.
Herfra klarer Goecker resten, og sikrer at udstyret repareres eller ombyttes til nyt, hvis reparation 
ikke er en mulighed. Vi har kontakten til Købstædernes Forsikring, og vi er godkendt til at behandle 
din skade.
Når du henter udstyret, betaler du blot selvrisikoen til os, og du er videre – enkelt og hurtigt.
Tag en snak med os hvis du vil høre mere.



Dækningsskema Goecker:

Skadeårsag I bygning I bil Udenfor byg-
ning

Geografi Erstatnings-
princip

Selvrisiko

Brand: Fuld sum Fuld sum Fuld sum Hele verden Nyværdi 2.500 kr.

Tyveri: Fuld sum Fuld sum Fuld sum ved 
ran og røveri.

Hele verden Nyværdi 2.500 kr.

Anden 
skade inkl. 
vandskade:

Fuld sum Fuld sum Fuld sum Hele verden Nyværdi 2.500 kr.

Sikrings-
krav:

Aflåst 
bygning/
lokale

Aflåst bil I varetægt Hele verden - -

En udtømmende beskrivelse af forsikringsbetingelserne finder du på dette link.
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https://www.goecker.dk/Files/Documents/marketingdownload/4420_KF_GoeckerVilkaar2.pdf

