
Billeasing med Nordea Finans

Den överlägset mest kostnadseffektiva finansieringsformen.

Billeasing är för de flesta företag ett oslagbart sätt
att utrusta t ex säljare och servicepersonal med
nya, ändamålsenliga, miljövänliga och säkra bilar
som de behöver i tjänsten.

Företaget tjänar på affären genom att slippa
använda eget kapital eller lånefinansiera bilköpet.
Det enda företaget behöver göra är att betala en
överenskommen och avdragsgill leasingavgift varje
månad.

Halva momsen avdragsgill
Att billeasing är en så kostnadseffektiv finansierings-
form beror i hög grad på att 50 % av momsen
på leasingavgiften är avdragsgill för ditt företag.
Skulle ditt företag köpa bilen kontant är ingen
moms på köpeskillingen avdragsgill. Detta innebär
att leasing oftast blir billigare för företaget jämfört
med köp. Denna momseffekt kan jämföras med en
sänkning av räntan vid vanlig lånefinansiering
med 3–5 procentenheter (se räkneexemplet på
baksidan).

Välj ditt bilmärke fritt
Hos oss har du möjligheter att fritt välja bilmärke
och att förlänga eller förkorta leasingperioden.
Det innebär att du lätt kan byta bil under leasingperi-
oden. Om du vill kan du också påverka leasingavgif-
ten genom att betala en förhöjd första avgift.

Nordea Finans kan billeasing
Det krävs goda råd och analyser om bästa upplägg,
hyrestider, restvärden mm för att kunna utnyttja
billeasing bäst. Vi på Nordea Finans står till ditt
förfogande för att ge de rätta råden.
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Om oss

Nordea Finans har en ledande roll som finansbolag i Norden med 
möjlighet att erbjuda finansieringslösningar i Sverige, Danmark, 
Finland och Norge. 
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, t ex leasing, avbetalning, 

fakturabelåning, hyra av datautrustning, kontraktsbelåning, kort- 
och konsumentkrediter. Våra produkter och tjänster erbjuds via 
Nordeas företagskontor.  
Nordea Finans Sverige är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank.



Så här går det till att skaffa bil till ditt företag 
genom billeasing
1. Du behöver en ny bil till ditt företag och förhand-

lar med leverantören om villkoren (bilmärke, 
utrustning, pris etc). Därefter tar du kontakt med 
ditt Nordeakontor.

2. Efter kreditgodkännande upprättas leasingavtal 
med Nordea Finans.

3. På uppdrag av dig och på de villkor du har 
förhandlat fram beställer Nordea Finans bilen av 
leverantören.

4. Du får bilen och leveransgodkänner den.
5. Nordea Finans, som nu äger bilen, blir fakturerad 

av leverantören och betalar fakturan.
6. Du betalar överenskommen leasingavgift till Nor-

dea Finans månadsvis i förskott.

Räkneexempel

Inköpspris
inkl moms, kr
250 000

Restvärde
40 %

Hyrestid
3 år

Momseffekten
År  Leasingavgift  Avlyftbar  Total leasing-  Räntekostnad vid
 inkl moms, kr  moms, kr  kostnad, kr  lånefinansiering, kr

1  55 121  – 5 512  49 609  6 587
2  55 121  – 5 512  49 609  5 235
3  55 121  – 5 512  49 609  3 641
 165 363  –16 536  148 827  15 363

Restvärde inkl moms   + 100 000
Summa    248 827

Bilens inköpspris   250 000
Total finansieringskostnad   -1 173  15 363
Finansieringskostnad i %   -0,23  2,95

Billeasing ger dig följande fördelar
• Bilen utgör säkerheten 

Det betyder att någon annan säkerhet normalt inte 
behöver förekomma.

• Leasingavgiften är fullt avdragsgill 
Leasingavgifterna kan löpande dras av som kost-
nader i företagets verksamhet.

• Ingen kapitalbindning för företaget 
Ditt företag kan använda sitt kapital till utgifter 
i den löpande rörelsen istället för att låsa det i 
investeringar.

• Momseffekten 
Halva momsbeloppet är avdragsgillt för ditt före-
tag – se räkneexemplet nedan.

• Vid leasingperiodens slut 
Du kan välja att leasa vidare till en förmånlig 
leasingavgift. Du har också möjlighet att efter leas-
ingperiodens slut träffa överenskommelse om köp 
av bilen eller att anvisa en köpare.


