Introductie tot de leasingwereld
DOELSTELLINGEN
Deze opleiding geeft een introductie tot de business-to-business leasingwereld. Als
deelnemer krijgt u een duidelijk inzicht in de begrippen en terminologie van de
leasingwereld, de belangrijkste vormen van leasing en de leasingmarkt in België en
Europa. De koopmotieven voor de leasingnemer en de verkoopargumenten voor
de leasinggever worden eveneens aangekaart.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
Een overzicht te bieden van alle aspecten die leasing vormgeven;
Kennis te geven van de voor- en nadelen die aan leasing verbonden zijn;
U in staat te stellen de BTW-wetgeving en boekhoudkundige regelgeving toe
te passen op roerende leasing.

SAMENVATTING
Categorie:
Retail banking
Niveau:
Basic
Type opleiding:
Klassikaal
Prijs:
Lid: € 460.00
Niet-lid: € 555.00
Partner (BZB/Fedafin): € 416.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door iedereen die een algemene kennis wenst te
bekomen over de activiteiten en de verschillende actoren binnen de business-tobusiness leasingwereld.
In het bijzonder:
Medewerkers in de leasingsector
Bankmedewerkers
Accountants

VEREISTE VOORKENNIS
Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen
overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA
Inhoud
Voormiddag - Module 1: Positionering en algemene aspecten

Begrippen en terminologie
Definitie en relevante begrippen
Belangrijkste vormen van leasing
De lease transactiecyclus
Leasingmarkt in België en Europa
Marktinformatie en marktpraktijken
Drijfveren van de markt
Koopmotieven voor de leasingnemer
Lease versus eigen beheer
Verkoopargumenten voor de leasinggever
Compliance/KYC
Namiddag - Module 2: Boekhoudkundig en fiscaal kader roerende leasing

Definitie van Leasing
Boekhoudschema's
Adviezen van de commissie voor boekhoudkundige normen
Bijzondere fiscale aspecten
BTW
International Accounting Standard (IAS) 17
Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel
Extra info:
Het traject bestaat uit een zelfstudie van 2 modules, toegang tot een online
vragenbank per module, gevolgd door een klassikale workshop van 1 dag.
Na de geregistreerde inschrijving krijgt u toegang tot de zelfstudie via het
leerplatform en dit via een unieke login. De zelfstudie voor de 1-daagse opleiding
omvat 2 modules/syllabi beschikbaar op het online leerplatform. Uw kennis testen
voorafgaand aan de workshop kan via de online vragenbank.
U krijgt toegang tot de e-learning na de betaling van uw factuur en dit vanaf 10 juni.

METHODOLOGIE
Type opleiding: Blended learning (= e-learning + classroom). U kan een opleiding
gecombineerd volgen door gebruik te maken van een online leerplatform en met
opleidingssessie(s) toegevoegd in uw traject.
Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides) tijdens de klassikale workshop +
Online oefenplatform.

