ING LEASE BELGIUM: FINANCIAL CAR LEASE
Diverse formules om de financieringskosten voor wagens en lichte
bedrijfswagens

Er bestaat geen pasklare oplossing voor financiële leasing van bedrijfswagens. In functie van uw
specifieke situatie stelt ING Lease u diverse oplossingen voor.

Financiële leasing
Financiële leasing is een interessant alternatief voor de klassieke bankfinanciering bij de aankoop van een
bedrijfsvoertuig. Op specifieke aanwijzing van de leasingnemer zal de leasinggever het voertuig aankopen.
Tijdens de leaseperiode beschikt de leasingnemer over het economisch gebruiksrecht en zal de
leasinggever een periodieke leasevergoeding aanrekenen. Zowel zelfstandigen, beoefenaars van vrije
beroepen, ambachtslieden, ondernemingen en openbare instellingen kunnen gebruik maken van deze
financieringstechniek. Financiële leasing heeft een dubbel doel: het beheer vereenvoudigen en de
gebruikskosten beperken.
Om een formule van financiële leasing op maat uit te werken, bekijkt ING Lease alle factoren die in een
contract meespelen: de voorziene gebruiksduur, het feit of de leasingnemer al dan niet onderworpen is
aan de BTW, de toegelaten schuldenlast, de balansimpact, ...
Zoals het hoort, is ING Lease een constructieve, aandachtige partner met verantwoordelijkheidszin. Dat is
het minste dat u van een partner verwacht, maar u riskeert meer te krijgen.

Uw voordelen
 Geen prefinanciering van de BTW
Als leasinggever zal ING Lease de BTW vereffenen bij de aankoop van het voertuig en doorrekenen
aan de leasingnemer via de periodieke leasevergoedingen over de looptijd van de
leasingovereenkomst. Het gefinancierde bedrag voor de aankoop vertegenwoordigt dus het
nettobedrag.
 Vrijwaring van andere bedrijfskredieten
Door gebruik te maken van financiële leasing hoeft u geen gebruik te maken van uw klassieke
kredietlijnen bij de bank of van uw financiële reserves.
 Flexibiliteit
Binnen bepaalde parameters kiest u zelf het bedrag van de aankoopoptie en het schema van de
huurgelden. U bepaalt ook zelf het bedrag van de eerste huur, dat hoger kan zijn dan de rest van de
huurgelden om aldus het bedrag van de financiering te drukken. U beslist bovendien zelf met welke
frequentie u huur wilt betalen: maandelijks, trimestrieel, zesmaandelijks,...
 Vrije keuze in onderhoud & verzekering
Als leasingnemer kan u zelf bepalen via welke garage u het voertuig wenst aan te kopen en te laten
onderhouden. Tevens kan u zelf bepalen via welke verzekeringsmaatschappij u het voertuig wil laten
verzekeren.

 Aankoopoptie
Op het einde van het contract heeft uw onderneming volgende mogelijkheden:
 de aankoopoptie lichten door de betaling van de contractueel vastgestelde restwaarde
 het leasingcontract verlengen tegen een beduidend lagere huurprijs die de restwaarde
financiert
 het voertuig aan een door u aangeduide derde tegen een onderling overeengekomen prijs
laten factureren in combinatie met een verrekening van de min- of meerwaarde
 het voertuig aan ING Lease teruggeven

De aankoopoptie kiezen
Hoe uw contract boekhoudkundig behandeld wordt, hangt af van het percentage van de aankoopoptie.
Aan u de keuze.
Bedraagt deze maximaal 15%, dan wordt uw voertuig in uw balans opgenomen en als dusdanig
afgeschreven. Op het einde van het contract kan u de aankoopoptie lichten door de betaling van de
restwaarde van het voertuig dat in leasing werd genomen. Als u op het einde van het contract beslist om
de wagen door te verkopen, betaalt de koper het BTW-bedrag van de factuur. De eventuele meerwaarde
van de transactie is dus voor u. U kunt uw contract ook verlengen voor een nieuwe periode naar keuze.
Bedraagt deze meer dan 15%, dan stelt ING Lease u Optilease voor als off-balance oplossing.

OptiLease
Optilease is een off-balance financiering met heel wat voordelen.
Bij een aankoopoptie van meer dan 15% dient het voertuig niet opgenomen te worden in de balans en
mag u de huurgelden als algemene bedrijfskosten opnemen in uw resultatenrekening.
Bovendien levert dit u onmiddellijk een exclusief ING Lease voordeel op: u bent niet verplicht een
terugnameverbintenis bij de concessiehouder van het merk te ondertekenen. U kiest uw aankoopoptie
rekening houdend met de maximale waarde die afhangt van de looptijd van het contract. Dat bedrag mag
niet groter zijn dan een realistische schatting van de herverkoopwaarde van het voertuig op het einde van
de leasing.
Optilease is bijzonder aangewezen voor bedrijven of zelfstandigen die niet onderworpen zijn aan de BTW.
Deze partijen zullen geen BTW moeten betalen op het bedrag van de aankoopoptie indien ze op het
einde van het contract de aankoopoptie niet zelf lichten. Ook de andere sterke punten van Optilease
zullen u overtuigen:
 De huurgelden liggen altijd beduidend lager dan die van een klassieke leasing.
 De leasing komt niet op de passiefzijde van uw balans wat een positief effect heeft op de solvabiliteit
en de financiële ratio’s van uw onderneming.
 De administratie kan geen bezwaar hebben tegen de inbreng van huurgelden in de algemene kosten.
Ze worden afgetrokken van de belastbare winst. Intresten tegen 100% en voor de kapitaalafbouw is
het percentage van fiscale aftrekbaarheid afhankelijk gemaakt van de CO2-uitstoot van het voertuig.
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