Potrzeba Klienta

Co oferujemy?
Automatyczna decyzja kredytowa-nawet w 15 min

Szybka i prosta finalizacja umowy

Procedury uproszczone (tylko dokumenty rejestrowe firmy
oraz podstawowe dokumenty finansowe - minimum
formalności)
Brak konieczności wizyty w placówce EFL – podpisanie
umowy u Klienta
Możliwość równoczesnego zawarcia umowy leasingu i
ubezpieczenia

Łatwa dostępność finansowania
Dopasowanie oferty do
indywidualnych potrzeb Klienta

Bezpieczeństwo i wygoda

Niskie wpłaty własne
Możliwość dowolnego kształtowania harmonogramu spłat
Możliwość spłacania rat leasingowych w EUR
Możliwość spłaty ubezpieczenia w racie leasingu
Leasing na stopie stałej – gwarancja niezmienności raty
Możliwość dopasowania harmonogramu do sezonowości
przychodów
Leasing swobodny (stopa zmienna) – możliwość zmiany
wysokości raty w trakcie trwania umowy
Okres finansowania:
12 – 48 m-cy*

Parametry leasingu

Wpłata początkowa:
Już od 1%
Wykup przedmiotu leasingu płacony w ratach leasingowych.

* uzależnione od typu leasingu:
Leasing operacyjny jest umową, której przedmiot, w rozumieniu przepisów podatkowych, jest zaliczany do składników majątku
leasingodawcy i przez niego amortyzowany. Ustalone w umowie opłaty - ponoszone przez Korzystającego w podstawowym okresie
umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stanowią po stronie Finansującego przychód.
Leasingobiorca ma prawo zaliczania wszelkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, o ile spełnione są także inne warunki
określone przepisami prawa podatkowego. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do nabycia jej przedmiotu na określonych w
niej warunkach.
Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest wraz z każdą ratą leasingową.
Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy w leasingu operacyjnym:
•czynsz inicjalny
•rata leasingowa
•opłaty manipulacyjne
•prowizje
•koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.
Leasing finansowy jest umową, której przedmiot jest, w rozumieniu przepisów podatkowych, zaliczany do składników majątku
leasingobiorcy. Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a opłaty leasingowe stanowią jego koszt uzyskania przychodu jedynie
w części nie stanowiącej spłaty wartości przedmiotu (tzw. części odsetkowej). Część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji
kredytowej i obniża zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy.
Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma obowiązek nabycia jej przedmiotu na określonych w niej warunkach.
Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.
Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy w leasingu finansowym:
•odpisy amortyzacyjne
•ratę leasingową jedynie w części odsetkowej
•koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

