
Financial lease rekenvoorbeelden Opel Movano L3H2 Pakketauto prijspeil 1-11-2013

In onderstaande tabellen hebben wij enkele rekenvoorbeelden voor u uitgewerkt. Wenst u een berekening van een Opel Movano 

in een andere uitvoering (bijvoorbeeld lengte 4), extra opties en/of accessoires, een andere looptijd, aanbetaling en/of slottermijn,

dan vernemen wij dat graag van u. Genoemde maandbedragen bestaan uit rente en aflossing en zijn bruto, want er is nog geen 

rekening gehouden met uw fiscale voordeel vanwege de investeringsaftrek.  Indien u kiest voor het kopen van de auto in combinatie

met een financial lease overeenkomst ("kooplease"), dan heeft u mogelijk recht op een investeringsaftrek van maximaal 28%.

In de tabel investeringsaftrek kunt u zien wat u mogelijke fiscale voordeel is bij aanschaf van een Opel Movano L3H2 Pakketauto.

Financial lease rekenvoorbeelden voor de Opel Movano L3H2 Pakketauto met een aanschafprijs van € 22.900,00 exclusief BTW.

Looptijd contract  Aanbetaling   BTW* Extra aanbetaling** financial leasebedrag Slottermijn*** Prijs per maand***

24 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 1,00 € 1.046,03 

36 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 1,00 € 728,08 

48 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 1,00 € 569,74

60 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 1,00 € 475,24 

24 maanden € 4.798,77 € 4.900,00 € 18.000,00 € 1,00 € 822,20 

36 maanden € 4.798,77 € 4.900,00 € 18.000,00 € 1,00 € 572,28 

48 maanden € 4.798,77 € 4.900,00 € 18.000,00 € 1,00 € 447,82

60 maanden € 4.798,77 € 4.900,00 € 18.000,00 € 1,00 € 373,54 

24 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 7.000,00 € 778,75 

36 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 6.000,00 € 582,28 

48 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 5.000,00 € 482,81

60 maanden € 4.798,77 € 0,00 € 22.900,00 € 4.000,00 € 422,20 

*     Indien gewenst kunt u gebruik maken van 3 mnd. uitgestelde BTW betaling (eenmalige kosten € 275,00 excl. BTW, niet van toepassing bij starters).

**   Betreft een extra betaling bovenop de aanbetaling van het BTW bedrag. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een hogere of lagere aanbetaling.

*** Het maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. De slot- en maandtermijn zijn BTW-vrij. Deze heeft u tenslotte al betaald bij aflevering.

Investeringsaftrek Opel Movano

Indien u een Opel Movano koopt, al dan niet in combinatie met een financial lease contract, dan heeft u in het jaar van aanschaf of 

ingebruikname, recht op een investeringsaftrek. De investeringsaftrek bedraagt in 2013 maximaal 28%.  Door gebruik te maken van

deze investeringsaftrek heeft u een fiscaal voordeel en betaalt u minder inkomstenbelasting (eenmanszaak of v.o.f.) of vennootschaps-

belasting (B.V.). De investeringsaftrek van 28% is van toepassing op investeringen tot maximaal € 55.248,00 per kalenderjaar.

In onderstaande tabel staat op basis van een maximale investeringsaftrek van 28% uw fiscale voordeel vermeld voor de Opel Movano.

Kiest u voor extra opties en/of accessoires of een duurder type bedrijfswagen (bijvoorbeeld een Movano L4H3 en/of een zwaardere motor),

dan betaald de fiscus hier dus aan mee door middel van een hogere investeringsaftrek.

Let op: de investeringsaftrek is niet van toepassing als u kiest voor full-operational lease.

Aanschafprijs                 

€ 22.900,00

Investeringsaftrek 37% 

inkomstenbelasting

42% 

inkomstenbelasting

52% 

inkomstenbelasting

20% vennootschaps 

belasting

Fiscaal voordeel bij* 28% € 2.372,44 € 2.693,04 € 3.334,24 € 1.282,40

* De belastingtarieven zijn gebaseerd op het jaar 2013. Aan bovenstaande berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

   Voor meer informatie omtrent de investeringsaftrek, adviseren wij u met uw boekhouder of financieel adviseur contact op te nemen.

Voor full-operational leasetarieven van de Opel Movano L3H2 Pakketauto klik hier

http://www.autocentrumvanvliet.nl/tnt/tarieven/MovanoL3Full.pdf
http://www.autocentrumvanvliet.nl/tnt/tarieven/MovanoL3Full.pdf

