Marge Auto Leasen
Wanneer je als ondernemer een zakelijke auto gaat leasen dan krijg je te maken met de termen ‘BTW
auto’ en ‘Marge auto’. Op deze pagina leggen we je uit wat een marge auto is en welke voordelen dit jou
zou kunnen bieden.

Wat is een marge auto?
Een marge auto is een object waar geen BTW
meer in de verkoopprijs zit verwerkt. Meestal
is de auto eigendom geweest van een
particuliere eigenaar die destijds bij aanschaf
de BTW heeft betaald. Vanaf dat moment is de
auto een ‘marge auto’ geworden. Dit komt
doordat de particuliere eigenaar de BTW niet
mocht terugvragen bij de belastingdienst
(zoals de meeste ondernemers dit wel mogen).
Dit houdt in dat de volgende koper(s) van de
auto geen BTW meer hoeft te betalen.

Voordelen margeauto (voor starters)
Ben je als startende ondernemer op zoek naar
een bedrijfsauto, dan kan een marge auto de
ideale oplossing zijn. Een paar voordelen op een
rijtje:
✔ Gelijk de weg op zonder hoge aanbetaling
✔ Houd geld over voor andere investeringen
✔ Direct eigenaar
✔ Vast laag maandtermijn

Marge auto leasen zonder aanbetaling
Waarom is het mogelijk om een marge auto
te leasen zonder aanbetaling maar niet een
BTW auto? De reden hiervoor is dat de
financier altijd het BTW bedrag als
aanbetaling vraagt. De financiers oordelen
dat wanneer je als ondernemer het BTW
bedrag
bij
de
eerst
volgende
belastingaangifte mag terugvragen, zij dit
bedrag niet voor de hele looptijd
meefinancieren. Omdat in de verkoopprijs
van een marge auto geen BTW meer zit zou
je hier mogelijk de hele verkoopprijs van
kunnen financieren.

✔ Profiteer van fiscale voordelen
✔ Boetevrij vervroegd inlossen

085-0012770

Weten of je een marge auto zonder
aanbetaling
kan
financieren?Doe
een
vrijblijvende leaseaanvraag via onze website
en ontvang binnen 1 werkdag de uitslag!

06-13737456

INFO@FL4Y.NL

