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VESTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 9. november 2022

Sag BS-
(16. afdeling)

(advokat Jesper Ravn)

mod

(advokat Jens Hessel)

og

Sag BS-
(16. afdeling)
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mod

(advokat Jens Hessel)

og 

Sag BS-
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(advokat Jesper Ravn)

mod

(advokat Jens Hessel)

og 

Retten i Sønderborg har den 28. marts 2022 afsagt dom i 1. instans (sagerne BS-
, BS-  og BS- ).

Landsdommerne Claus Rohde, Annette Nørby og Troels Troldtoft Henriksen 
(kst.) har deltaget i ankesagernes afgørelse.

Påstande
Appellanten, , har gentaget sine påstande for byretten om 
frifindelse.

Indstævnte, , har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Fogedretten i Sønderborg har den 22. august 2022 ved kendelse afvist at be-
handle sagerne mod ,  og , 
da forkyndelse ikke har været mulig.

Det fremgår af oversigt over aktiver og passiver i  (tidligere  
) under konkurs af 3. oktober 2022, der er udarbejdet af kura-

tor i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4, at der i boet er aktiver for 1 kr. og 
anmeldte krav på i alt 2.724.883,96 kr. Om forholdet til  er 
det anført blandt andet, at der er udstedt fakturaer relateret til leasingaftaler for 
i alt 2.651.872,50 kr., og at konkursboet har modtaget anmeldelse om et erstat-
ningskrav på 2.266.922,50 kr. fra . Det vurderes herefter, at 
konkursboet ikke har et krav mod .

Forklaringer
Direktør  og  har afgivet supplerende forkla-
ring. 

 har forklaret, at alle tre F-deklarationer blev anmeldt til  
mandag den 23. december 2019. Bilen, der blev leaset til , var 
blevet indregistreret torsdag den 19. december, og bilerne, der blev leaset til 
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 og , var blevet indregistreret den 19. og 20. de-
cember. Kaskoforsikringerne trådte i kraft på indregistreringsdatoerne.  har 
flere medarbejdere, der foretager notering af F-deklarationer. Instruktionen er, 
at det skal ske uden ophør, hvilket vil sige samme dag, som de modtager lea-
singsagen fra forhandleren. De tre sager blev modtaget med fysisk post fra  

 den 23. december 2019 og dermed samme dag, som de anmo-
dede om noteringen.

Som det fremgår af F-deklaration vedrørende bilen til , er den 
oprettet den 23. december 2019 kl. 13.10. Efter hans opfattelse trådte den imid-
lertid i kraft allerede den 20. december 2019, hvor bilen blev indregistreret og 
leveret. Det er også den dato, der står anført under ” i kraft” i udskriftet fra 
EDI-systemet.

Det tager ca. en time at få noteret en panthaverdeklaration i systemet. Det pas-
ser meget godt med, at det af F-deklarationerne vedrørende bilerne til  

 og  fremgår, at de er noteret henholdsvis kl. 11.46 og kl. 
14.14 samme dag. Der er også i disse deklarationer anført en ikrafttrædelsesda-
to, der svarer til datoen for indregistrering.

Det, de modtog fra forhandleren den 23. december 2019, var de underskrevne 
leasingaftaler, modtagelseserklæringer og leverancegodkendelser. Desuden var 
fakturaerne vedlagt. De havde forud for dette foretaget en vurdering af, om 
leasingtager ville være i stand til at betale sine leasingydelser. Vurderingen blev 
foretaget på baggrund af fremsendte årsopgørelser og lønsedler samt udtræk 
fra mobile.de. De foretog således vurderingen på baggrund af oplysninger om 
leasingtagers alder, lønforhold, boligforhold samt eventuelle registreringer i 
RKI. Han kan ikke svare på, hvornår de modtog kopi af sygesikringskort og 
kørekort. De har formentlig på et tidspunkt modtaget disse oplysninger på 
mail. Reglen var, at dokumentation for leasingtagers identitet skulle foreligge 
senest samtidig med returneringen af den underskrevne leasingaftale. Det er 
tænkeligt, at de havde modtaget det før.

Kreditvurderingen af de tre leasingtagere var positiv, og der var ingen alarm-
klokker, der ringede. Det så fornuftigt ud. Alle tre leasingtagere eksisterede i 
CPR. Ellers ville det ikke kunne have ladet sig gøre at indregistrere de pågæl-
dende i Motorregistret. 

På daværende tidspunkt havde de ca. 700 leasingaftaler af helt samme type. 
Listen over s sager med  viser en række helt alminde-
lige leasingaftaler. Som det fremgår, blev nogle annulleret, andre kørte aktivt 
uden problemer. Der var intet i det hidtidige samarbejde, der havde indikeret 
bedrageri. Han havde heller ikke oplevet sager med andre forhandlere, hvor 
legitimationen havde været tvivlsom.
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Da fakturaerne skulle betales den 27. december 2019, blev der anmodet om 
straksoverførsler for alle bilerne. Det undrede ham, og han kiggede derfor 
nærmere på leasingkontrakterne. Han kunne konstatere, at der var tale om tre 
udenlandske leasingtagere. Han undrede sig også over, at sygesikringsbeviset 
for  var udstedt i 2016, selv om den seneste adresseændring iføl-
ge udskrift fra RKI skete den 17. november 2019. Selv om det ikke var lovligt, 
ringede han til de oplyste arbejdsgivere og spurgte ind til, om de havde haft 
den pågældende ansat. Det blev i nogle tilfælde afvist og i andre tilfælde be-
kræftet.  har ikke betalt de tre fakturaer.

Han skrev den 27. december 2019 til  og oplyste, at der var 
indgivet politianmeldelse for bedrageri vedrørende bl.a. de tre biler, som denne 
sag omhandler. Han anmodede desuden om dokumentation for -

´ modtagelse af de ekstraordinære leasingafgifter. Han har aldrig fået 
et svar på brevet. 

Det er ham, der i anmeldelserne af deklarationskravene den 21. januar 2020 un-
der pkt. 5c om dato for kendskab til bortkomst har skrevet ”vi afventer rapport 
fra VBA inkasso”. Når en leaset bil bliver afmeldt, bliver inkasso sendt ud på 
adressen for at lede efter bilen. Anmeldelsen skete på baggrund af et forsik-
ringsudskrift af 16. januar 2020, der viste, at bilen var blevet afmeldt den 13. 
januar 2020. Det var vist en mandag, han indsendte kravet.

Det fremgår af registreringsattesten, hvor bilen er forsikret. Det er derfra, de får 
oplysningen om, hvor F-deklarationen skal noteres. Når bilen har fået num-
merplade på, bliver den udleveret til leasingtager. Den kommer således i lea-
singtagers besiddelse så snart, leasingkontrakten er indgået.

Ved noteringen af F-deklarationen den 23. december 2019 var han ikke i tvivl 
om bilernes eksistens. De var godkendte, registrerede og forsikrede. Der var 
tale om et helt sædvanligt forløb. 

Bilen, som  havde leaset, blev efterlyst, og Fyns Politi kunne i 
april 2020 oplyse, at den var fundet i Litauen. Politiet rettede henvendelse til det 
litauiske politi for at få bilen udleveret. Dette blev imidlertid afvist ved en afgø-
relse truffet af den litauiske anklagemyndighed. Sandsynligheden for at få bilen 
udleveret var herefter efter hans opfattelse under 1%.  ønskede ikke at 
medvirke til at få køretøjet hjem. Hvis forsikringsselskabet havde accepteret at 
betale, ville han måske godt have afholdt yderligere udgifter. Det ville have 
krævet, at der blev anlagt en sag i Litauen, og bilen ville i givet fald også skulle 
transporteres hjem. Alene det at føre retssag om bilen vil måske koste 30-40.000 
kr. Hvis bilen tillige skulle fragtes hjem, ville det formentlig løbe op i det dob-
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belte. Han har talt med andre forsikringsselskaber, der fraråder at bruge penge 
på dette. Det er at kaste gode penge efter dårlige penge.

Han nævnte ikke muligheden for at påklage den litauiske afgørelse for forsik-
ringsselskabet. Han spurgte, om de var interesserede i at hjemtage bilen, hvilket 
de afviste. Han husker ikke, om han på dette tidspunkt vidste, hvad bilerne re-
elt var værd. Der er efterfølgende kommet en historik frem, der viser, at bilerne 
er mindre værd end forudsat. 

Indgåelsen af en leasingaftale foregik ved, at  rettede hen-
vendelse angående en specifik bil og en potentiel kunde.  
var ejer af bilen. De fik ikke anden form for dokumentation for ejerskabet end 
fakturaen. Det er sædvanligt, at man ikke afkræver forhandleren dokumenta-
tion for ejerskab eller nærmere oplysninger om, hvor bilen kommer fra.

Henvendelserne er formentlig kommet på mail, men der kan også forinden ha-
ve været telefonisk kontakt. Der anmodes herefter om information om køretøjet 
og økonomiske oplysninger om leasingtager. Henvendelsen kan sagtens være 
kommet en måned før, leasingaftalen blev indgået, men den er nok kommet 
nogle dage før. Der er normalt en leveringstid på 8-10 dage. Det kommer ek-
sempelvis an på, om køretøjet skal hentes hjem fra udlandet. Udskriften fra 
mobile.de af 16. december 2019 viser den bil, som de fik oplyst,  
gerne ville lease. Annoncen er fra en ungarsk forhandler, men bilens lokation 
fremgår ikke, og den kan godt have befundet sig et andet sted i Europa.

Det er almindeligt, at en leasingaftale bliver underskrevet, før bilen bliver leve-
ret. Der er efter hans opfattelse lavet en fin kreditvurdering af . 
Det fremgår af lønsedlerne, at  får udbetalt ca. 21.000 kr. om måneden, 
og leasingydelsen er omkring 10.000 kr. månedligt. Der kan også være en ægte-
fælle. Der var ikke dengang krav om, at der skulle foretages en vurdering ift. 
rådighedsbeløbet.  

Leasingaftalerne blev indgået på den måde, at  udfyldte tilbud på leasin-
gaftale samt modtagelseserklæringer og sendte det til  
med henblik på leasingtagers underskrift. Det er standardprocedure. 
Mailadresserne gav ikke anledning til undren, da de skulle skrives ind. Der er 
mange, der ikke har et danskklingende navn, men har en danskklingende e-
mailadresse. De tjekker ikke e-mailadresser nærmere.

Fakturaerne fra  blev typisk sendt på mail. Han ved ikke, 
hvorfor der af fakturaen vedrørende den bil, som  har leaset, og 
som er dateret den 17. december 2019, fremgår det registreringsnummer, som 
bilen er indregistreret med den 19. december 2019. Måske har man glemt at 
ændre fakturadatoen.
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Det er ikke nødvendigt at tjekke, om en bil er blevet synet, når der er et registre-
ringsbevis. Man kan ikke indregistrere en bil, der ikke er toldsynet. Når bilen 
kommer til Danmark, skal den indregistreres på danske nummerplader. Ved 
toldsynet fremviser man den udenlandske registreringsattest, og køretøjets data 
bliver kontrolleret. Dernæst skal der foretages registreringssyn, hvor bilens tek-
niske egenskaber kontrolleres. Nummerpladeoperatøren anvender en leasing-
kode til at indregistrere bilen. Den originale udenlandske registreringsattest 
skal indsendes til Motorstyrelsen. Efterfølgende bliver en ny original dansk re-
gistreringsattest sendt til leasinggiver og -tager.

Som forklaret i byretten kan han ikke huske, om han konkret var inde over lea-
singaftalerne med de tre biler i denne sag. De har klare retningslinjer for, hvor-
dan man indgår leasingaftaler. Han ser omkring 10 aftaler hver eneste dag.

Han fik kendskab til ´ anmodning om straksoverførsler 
den 27. december 2019 sidst på formiddagen. Han indgav politianmeldelse ved-
rørende leasingaftalen med  før kl. 16.14, hvor han skrev mailen 
til . Han skrev til politiet, at han havde en formodning om, 
at alle oplysninger i sagen var falske. 

Han bad  om dokumentation for betaling af førstegangsy-
delsen, fordi han havde en fornemmelse af, at der var noget galt. Det var ikke 
en del af samarbejdet, at  skulle indsende dokumentation 
for betaling af førstegangsydelsen.  

 har forklaret, at når der i F-deklarationerne står ”oprettelse” 
den 23. december 2019, er dette den dato, hvor  har indsendt anmodningen 
om notering, og  har modtaget information herom. Det fremgår desuden af 
alle tre deklarationer, at noteringen er blevet accepteret den 13. januar 2020. Det 
er en teknisk fejl, når der som ”acceptdato” står anført ikrafttrædelsesdatoen for 
kaskopolicerne. Forsikringsdækningerne har ikke noget med panthaverdeklara-
tionerne at gøre. Der er som nævnt tale om en fejl, og formuleringen er ikke ud-
tryk for, at  accepterer en tidligere ikrafttrædelsesdato for deklarationen 
end datoen for noteringen. Den udvidede dækning efter deklarationen gælder 
først fra noteringen.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, og efter bevisførelsen i øvrigt må det 
lægges til grund, at bilerne var til stede ved synsbehandlingen, og at de 
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eksisterede på tidspunktet for F-deklarationernes notering hos  
. 

Bilerne blev i forlængelse af synene indregistreret i Motorregistret med  
 som ejer, og det er efter bevisførelsen ikke godtgjort, at  
 ikke var den reelle ejer af bilerne.

Bilerne blev den 13. januar 2020 afmeldt fra Motorregisteret, og de blev efter-
følgende meldt stjålet til politiet. Bilerne i sag  og -

 er efter det oplyste ikke fundet efterfølgende. Bilen i sag  
er efterfølgende fundet og beslaglagt af litauisk politi. Anklagemyndigheden i 
Litauen har dog afslået at udlevere bilen til  og har i stedet 
frigivet bilen til en litauisk køber, der hævder at have købt bilen i november 
2019. 

Landsretten finder herefter, at der er dækning under F-deklarationens pkt. 1 g 
for bortkomsten af bilerne i sagerne  og . 
Landsretten finder endvidere, at  i sag   
reelt er forhindret i at tage bilen tilbage, hvorfor bortkomsten er dækket under 
F-deklarationens pkt. 1 f. 

Dækningen forudsætter imidlertid, at F-deklarationerne var trådt i kraft på det 
tidspunkt, hvor bilerne bortkom.

Det følger af pkt. 4 a i F-deklaration vedørende finansiering/leasing, at deklara-
tionen træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet af leasinggiver. Det 
fremgår imidlertid af pkt. 7. a. i Bemærkninger til vilkår for F-deklaration 
vedrørende finansiering/leasing, at reglen i pkt. 4. fraviges i den særlige 
situation, hvor lånedokumentet udstedes og køretøjet afleveres fra forhandler 
fredag/lørdag/søndag. I disse tilfælde anses deklarationen for trådt i kraft, 
samtidig med at lånedokumentererne er underskrevet. Forudsætningen herfor 
er, at der samtidig af automobilforhandleren er udstedt begæring/forsikrings-
bevis, inkl. begæring om kaskoforsikring, og at deklarationen ekspederes af 
kreditor om mandagen.

 noterede F-deklarationerne hos  
mandag den 23. december 2019.

 indgik leasingaftalen vedrørende bilen i sag BS-
 torsdag den 19. december 2019 og leasingaftalen vedrørende 

bilen i sag BS-  mandag den 16. december 2019. F-deklara-
tionerne for disse biler trådte dermed først i kraft den 23. december 2019, hvor 
F-deklarationerne blev noteret. Det lægges efter de modtagelses- og leverance-
godkendelseserklæringer, som er underskrevet af leaingtagerne, og 
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bevisførelsen i øvrigt til grund, at bilerne blev udleveret til leasingtagerne i 
forbindelse med leasingkontrakternes indgåelse. Landsretten finder, at  

 ikke har løftet bevisbyrden for, at bilerne bortkom efter F-
deklarationernes ikrafttræden. ´påstand om, at  

 skal betale erstatning for bortkomsten af disse biler, tages derfor 
ikke til følge.  

I sag BS-  indgik  leasingaftalen fredag den 
20. december 2019. F-deklarationen trådte derfor i kraft samtidig med under-
skriften af leasingaftalen og udleveringen af bilen, og landsretten lægger derfor 
til grund, at bilen er bortkommet i dækningsperioden. Det fremgår imidlertid af 
sagen, at  ikke har betalt nogen del af fakturaen vedrøren-
de bilen, og kurator i  (tidligere ) under 
konkurs har i redegørelsen af 3. oktober 2022 , der er udarbejdet i medfør af 
konkurslovens § 125, stk. 4, vurderet, at konkursboet ikke har noget krav mod 

. Landsretten finder på denne baggrund, at -
 ikke har godtgjort, at selskabet har lidt et tab ved bortkomsten af bi-

len, og  har derfor heller ikke krav på erstatning for bort-
komsten af denne bil. 

Landsretten frifinder herefter .

Efter sagernes udfald skal  betale sagsomkostninger til 
. Der er tale om tre sager, der er sambehandlede, og lands-

retten fastsætter sagsomkostningerne i hver sag til 51.000 kr. for begge retter. 
50.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 
1.000 kr. er til retsafgift. Ud over sagernes værdi er der ved fastsættelsen af be-
løbet til advokat taget hensyn til sagernes omfang og forløb. Der er endvidere 
lagt vægt på, at sagerne i det væsentlige vedrører ens problemstillinger. 

THI KENDES FOR RET:

 frifindes.

I sagsomkostninger for begge retter skal  inden 14 dage 
betale 153.000 kr. til . Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 
a.
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