ING LEASE BELGIUM: TRUCK LEASE
Wij zijn uw financiële brandstof

U staat aan het hoofd van een transportbedrijf of u beheert een vrachtwagenpark? Dan bent u
waarschijnlijk voortdurend op zoek naar oplossingen om de kosten te drukken, om minder zwaar te
moeten investeren. Voor elk voertuig van meer dan 3,5 ton – vrachtwagens of trekkers, al dan niet
met oplegger en aanhangwagen – kunt u op weg met ING Lease.

U beslist
Aangezien transport een materie is voor specialisten, laten we de beslissingen op dat vlak aan u over.
U kiest met andere woorden zelf welk voertuig u wenst (de kracht van de motor, technische uitrusting,
onderhoudsvoorwaarden, jaarlijks aantal kilometers,…) en welk budget u wenst te investeren. Ook de
hoogte van de aankoopoptie die bepaalt of de verrichting “on-balance” of “off-balance” geboekt
wordt, kan door u worden bepaald. ING Lease staat in voor de financiering van de aankoop en
respecteert hierbij uw keuzes.
Omdat de leasing puur financieel van aard is, dient u zelf in te staan voor de inschrijving van het
voertuig, de verzekering, het onderhoud en de herstellingen. De eerste huur is pas verschuldigd op het
moment van de levering.
Uw onderneming wordt dus huurder van het voertuig voor een welbepaalde periode, doorgaans
tussen 2 en 7 jaar, die overeenstemt met de verwachte economische levensduur.
Op het einde van het contract hebt u 3 opties:
 het voertuig aankopen tegen de contractueel vastgestelde restwaarde
 het leasingcontract verlengen tegen een beduidend lagere huurprijs die de restwaarde financiert
 het voertuig aan een door u aangeduide derde (geen particulier) tegen een onderling
overeengekomen prijs laten factureren in combinatie met een verrekening van de min- of
meerwaarde.

Boekhoudkundige afschrijving of niet?
Afhankelijk van de waarde van de aankoopoptie wordt het contract al dan niet opgenomen in de balans
van uw onderneming.

On-balance Lease

Off-balance Lease

Wanneer het leasingcontract een aankoopoptie Het leasingcontract dient niet ingeschreven te
bevat van ten hoogste
15% van de worden op de balans van uw onderneming indien
investeringswaarde,
dan dient de
leasing
ingeschreven te worden op de balans van uw  de aankoopoptie groter is dan 15% van de
investeringswaarde
onderneming.
 er geen contractuele aankoopoptie is en de
Het gebruiksrecht wordt onder de materiële activa
som van de huurgelden niet volstaat om de
opgenomen onder de rubriek III. D “Leasing en
investeringswaarde volledig weder samen te
soortgelijke rechten” en wordt afgeschreven volgens
stellen.
de waarderingsregels van uw onderneming.

Onder de rubriek VIII.A.3 “Schulden op meer dan
één jaar – Leasingschulden en soortgelijke
schulden” wordt het kapitaal opgenomen dat na
één jaar terugbetaald zal zijn en onder de rubriek
IX.A “Schulden op meer dan één jaar die binnen
het jaar vervallen” wordt het kapitaal dat binnen
het jaar terugbetaald zal zijn opgenomen.

In dit geval worden de gefactureerde huurgelden
opgenomen in de resultatenrekening van uw
onderneming. Op fiscaal vlak vertegenwoordigen
deze huurgelden een volledig aftrekbare kost.

Off-balance lease heeft bepaalde voordelen die het overwegen waard zijn:
 de balansratio’s worden niet beïnvloed
 de huurgelden worden integraal als “algemene kosten” geboekt wat betekent dat deze versneld
opgenomen kunnen worden in de lasten, afhankelijk van het huurverloop en de duurtijd van het
contract.
 Onder bepaalde voorwaarden kan de restwaarde gelijk gesteld worden met de verwachte
economische restwaarde van het materieel op het einde van het contract zodat enkel de reële
ontwaarding van de investering wordt afgelost.

Optilease, de oplossing om uw huurprijs zo laag mogelijk te houden!
Vanzelfsprekend betaalt u het liefst zo weinig mogelijk huur. De formule Optilease doet echter meer voor
u en is het resultaat van jarenlange contacten met de invoerders en beroepsverenigingen van het
wegtransport.
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. Op het einde van het contract kunt u de aankoopoptie uitoefenen, ze aan een derde
overdragen of het contract verlengen. U kiest zelf wat op dat ogenblik voor u het interessantste is.

Sale & Lease Back: een rechtstreekse zuurstofinjectie
Via een Sales & Lease Back of Sales & Rent Back verrichting kan een onderneming één of meerdere
uitrustingen waarvan ze eigenaar is (bijvoorbeeld het wagenpark), verkopen aan ING Lease om ze daarna
terug te huren onder de vorm van een leasingcontract/huurcontract voor een in onderling overleg
bepaalde duur. De duur wordt bepaald op basis van de economische levensduur van de uitrusting / trucks
op het ogenblik van verkoop aan ING Lease.
Op deze manier maakt u geïnvesteerd en bijgevolg geblokkeerd kapitaal vrij dat u vervolgens opnieuw
kunt gebruiken om nieuwe investeringen te doen. Als partner kunnen wij u advies verlenen rond mogelijk
fiscale en boekhoudkundige optimalisaties.
Voor het afsluiten van een dergelijke transactie dient de onderneming
 de te verkopen uitrusting / trucks in volle eigendom te bezitten
 een akkoord te hebben van eventuele bankiers welke een pand handelsfonds hebben gevestigd
 een inschatting te maken van de mogelijke gevolgen welke de meer- of minderwaarde van een
dergelijke verkoop kan hebben op boekhoudkundig en fiscaal vlak
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