LEASING
(operacyjny)
Co zaliczamy do
kosztów uzyskania
przychodu ?

- 100% wkładu
własnego

KREDYT
- Amortyzacja od
2,5 roku (używany)
do 5 lat

- Całość raty
-Koszty paliwa i
eksploatacji
samochodu

VAT – rozliczenie z
tytułu zakupu i
użytkowania

Kto jest właścicielem
pojazdu

Sprzedaż samochodu

Wymagany wkład
własny
Ograniczenia

-Odsetki z raty
kredytowej
-Koszty paliwa i
eksploatacji
samochodu

Wynajem
długoterminowy
-Całość czynszu za
najem
-Koszty paliwa i
eksploatacji
samochodu
(eksploatacja
zawarta zwykle w
opłacie za najem)

Gotówka
Amortyzacja od
2,5 roku
(używany) do 5
lat
-Koszty paliwa i
eksploatacji
samochodu

- Amortyzacja dla
pojazdów o
wartości do 20.000
EUR (nadwyżka nie
jest amortyzowana)

- Amortyzacja
dla pojazdów o
wartości do
20.000 EUR
(nadwyżka nie
jest
amortyzowana)

- Amortyzacja z
VAT 50%

- Amortyzacja z
VAT 50%

VAT z raty z
wkładu własnego
i raty
leasingowej
50% VAT pojazd
na cele mieszane,
100% VAT pojazd
na cele tylko
firmowe

VAT z faktury 50% pojazd na cele
mieszane, 100%
VAT pojazd na cele
tylko firmowe.

Firma leasingowa
– możliwość
odkupu
samochodu po
min. 2 lat
TAK - po
wykupie
samochodu od
firmy leasingowej
– kwota ze
sprzedaży jest
przychodem dla
firmy
TAK (zwykle min.
5-10% tzw.
opłata wstępna)
Stawka
powiązana z
limitem km – w
przypadku
przekroczenia

Twoja firma lub
bank ew.
współwłaścicielstwo

Tak – po spłacie
kredytu (w
dowolnym
momencie) – kwota
ze sprzedaży jest
przychodem dla
firmy.
NIE

Jeśli bank 100%
właścicielem
pojazdu – brak
możliwości

VAT z raty z wkładu
własnego i raty
leasingowej 50% VAT pojazd na
cele mieszane,
100% VAT pojazd na
cele tylko firmowe

Firma wynajmująca.
Możliwość odkupu
samochodu
(rzadkość) po
upływie min. 2 lat
TAK - po wykupie
samochodu od
firmy leasingowej –
kwota ze sprzedaży
jest przychodem dla
firmy

NIE – zwykle kaucja
równy 1 miesięcznej
opłacie
Stawka powiązana z
limitem km – w
przypadku
przekroczenia
dodatkowe koszty

VAT z faktury 50% VAT pojazd
na cele
mieszane, 100%
VAT pojazd na
cele tylko
firmowe
Konieczne
prowadzenie
„kilometrówki”
Twoja firma

TAK – w
dowolnym
momencie

Nie dotyczy

Wymagane
dokumenty

Ubezpieczenie AC
wymagane
Kto odpowiada za
serwis samochodu

Wcześniejsza spłata
możliwa ?
Limit kilometrów
Co wchodzi w skład
raty

dodatkowe
koszty za każdy
km lub rekalkulacja oferty
- Dowód
tożsamości
- Zgoda
współmałżonka
- REGON
- NIP
-Dokument
potwierdzający
prowadzenie
działalności gosp.
(inny w
zależności od
formy)
-Zaświadczenie z
US o uzyskanym
dochodzie
- Zaświadczenie
z US o wysokości
podatku
- Kopia
sprawozdań
finansowych
TAK
Twoja firma –
możesz wykupić
opcję i zlecić to
firmie
leasingowej
TAK ale nie
wcześniej niż po
24 miesiącach
TAK
- WIBOR/LIBOR
- Marża firmy
leasingowej
- Opłata
rejestracyjna
- Możliwe opłaty
za korzystanie
osób trzecich,
indywidualne
ubezpieczanie się
i inne)

amortyzacji
pojazdu.

za każdy km lub rekalkulacja oferty

- Dowód tożsamości
- Zgoda
współmałżonka
- REGON
- NIP
-Dokument
potwierdzający
prowadzenie
działalności gosp.
(inny w zależności
od formy)
-Zaświadczenie z US
o uzyskanym
dochodzie
- Zaświadczenie z
US o wysokości
podatku
- Kopia sprawozdań
finansowych

- Dowód tożsamości
- REGON
- NIP
-Dokument
potwierdzający
prowadzenie
działalności gosp.
(inny w zależności
od formy)

Nie dotyczy

TAK

NIE

Twoja firma

Doliczone do opłaty
(zwykle)
Firma
wypożyczająca
pojazd (zwykle)

TAK (czasami
prowizja ok 2% za
wcześniejszą spłatę)
NIE
- WIBOR/LIBOR
- Marża banku
- Prowizja za
zawarcie
- Ubezpieczenie na
życie (opcja zwykle)

TAK ale nie
wcześniej niż po 24
miesiącach
TAK
- WIBOR/LIBOR
- Marża firmy
wypożyczającej
- Opłaty serwisowe
- Ubezpieczenie
- Opony

Nie dotyczy

Twoja firma

NIE
Nie dotyczy

