Az alábbiakban találja azokat az információkat, amik segíthetik döntését.
1. NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
A Nyílt Végű Pénzügyi Lízing egy költségkímélő megoldás áfa visszaigényléssel és KKV
adókedvezménnyel.
ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS
Az áfatörvény lehetővé teszi a személygépjárművekhez kapcsolódó lízingdíjak áfa
tartalmának visszaigénylését bérleti konstrukcióknál. Áfa szempontjából nem csak
az operatív lízing számít bérleti konstrukciónak, hanem a nyíltvégű pénzügyi lízing is –
így e konstrukció esetén is visszaigényelhető az áfa egy része.
Ez a cégek számára komoly könnyebbséget jelent és azt eredményezi, hogy kedvezőbb
feltételekkel tudják lízingbe venni céges autóikat, ami jelentős megtakarítást jelent a
költségvetésükben.
MINEK AZ ÁFÁJA IGÉNYELHETŐ VISSZA?
A lízingdíjak tőkerésze után megfizetett áfa igényelhető vissza, beleértve a kezdő
lízingdíjat és a havi lízingdíjakat is. Amennyiben a gépjármű megvásárlásra kerül,
a maradványértékre eső áfa nem levonható.
MILYEN ARÁNYBAN IGÉNYELHETŐ VISSZA?
Az áfát olyan arányban lehet visszaigényelni, amilyen arányban a gépjárművet
adóköteles termékértékesítéséhez, szolgáltatásnyújtásához használja – tehát
arányosítani kell az üzleti és magáncélú használatot. Az üzleti célú
felhasználás dokumentálása és igazolása és az áfa törvény egyéb feltételeinek
teljesítése a lízingbevevő feladata.
HOL ALKALMAZHATÓ?
Személygépjármű készpénzre, vagy zártvégű pénzügyi lízingre történő vásárlása esetén
az áfa továbbra sem igényelhető vissza, tehát csak nyíltvégű pénzügyi lízingnél és
operatív lízingnél alkalmazható.
Kizárólag teljes áfás értékesítésnél alkalmazható, azaz áfa-mentes, valamint
különbözeti áfás értékesítés esetén nem.
Konstrukció jellemzői
•
•
•
•
•
•

Ügyfelek: társas vállalkozások és egyéni vállalkozók
Finanszírozható eszköz: személygépjármű
Gépjármű kora: új autó
Futamidő: 24-60 hónapig
Devizanem: forint
Kamatozás: változó vagy fix

Amennyiben személyre szabott ajánlatot szeretne kapni, kérjük küldjön levelet
számunkra! Ajánlatkérés

2. FULL BÉRLET (operatív lízing)
Cége életének egyik sarkalatos problémája lehet gépjárműparkjának beszerzése,
üzemeltetése, kezelése.
Ebben a sokszor igen bonyolult feladatban tud segítségére lenni Önöknek a Kovács
Autóház Kft.
A járműpark és annak kezelése minden esetben komoly adminisztrációt,
többletköltséget és a cég alaptevékenységétől igen távol eső problémák megoldását
igényli.
Talán épp emiatt a fejlett országokban már régóta bevált gyakorlat, hogy a
vállalatok – nagyságuktól függetlenül – professzionális cégekre bízzák a
gépjárműparkjukkal kapcsolatban felmerülő feladatokat, így a beszerzést,
finanszírozást, az üzemeltetést, a szervizelést, a biztosítást vagy akár a
gumicseréket, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Komplex szolgáltatásunk
természetesen ennél jóval bővebb kört ölel föl.
Döntésének megkönnyítéséhez tájékoztatjuk a törvényes pénzügyi és jogi
lehetőségekről.
A biztosítás és kárügyintézés, a szerviz szolgáltatás, a 24 órás országúti segélyszolgálat,
a csereautó biztosítása, a szállítás, valamint az autópark egészére és az egyes autókra
külön-külön is vonatkozó adatszolgáltatás, illetve költségelemzés mind-mind
partnereink kényelmét szolgálja, és ennek révén, végső soron mindennapos munkájukat
könnyíti meg.
A Kovács Autóház Kft. által alkalmazott pénzügyi konstrukció lényegében egy
kezelési költség nélküli tartós bérlet, mely egyrészről finanszírozásból,
másrészről az üzemeltetés teljes körű megszervezéséből és ellátásából áll.
Fontos kiemelni, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően, a cégünk által
kibocsátott számla költségként számolható el, mely pénzügyi megoldás előnyt
jelenthet a vásárlás hosszú amortizációjával szemben.
A gépjármű biztosítás területén a piacon egyedül álló Toyota Biztosítást tudjuk
biztosítani az Ön részére is.
Márkaszervizünkön keresztül koordináljuk, ellenőrizzük valamennyi előre tervezhető és
nem tervezhető karbantartási és javítási munkát, beleértve a gumiabroncsok időszakos
cseréjét, melyek elszámolását ügyfeleink igényei szerint határozzuk meg.
TOYOTA EUROCARE a szerződött partnereink segítségével ügyfeleink érdekében,
24 órás magyar és nemzetközi segélyszolgálatot biztosítunk, ha a gépjármű
meghibásodik, vagy baleset éri, szükség esetén cseregépjárművet bocsátunk
rendelkezésére.
Elfoglalt partnereink rendelkezésére áll sofőrszolgálatunk, akik eljuttatják a
gépjárművet a szervizünkbe.
Ügyfeleink igényének megfelelően állítjuk össze részletes jelentésünket az autópark
aktuális állapotáról.
Szolgáltatásaink legfontosabb előnyeit:
•

•

Megszűnik a gépjármű fenntartásával járó készpénzforgalom,
egyszerűsödik az ügyvitel és az üzemeltetés adminisztratív háttere, így
csökkenek az ezzel kapcsolatos költségek.
Szükségtelenné válik forgótőke kivonása a cégből, ezáltal javul a likviditás
és pozitív cashflow hatás érhető el.

•
•
•

A teljes fenntartási költség előre tervezhető, optimalizált és kedvező
elszámolhatóság jellemezi.
Közvetlen megtakarítások a beszerzés és az üzemeltetés valamennyi
területén.
Professzionális asszisztencia, részletes jelentés a gépjárművek tényleges
felmerülő költségeiről.

A fentiekből kiderülhet, cégünk arra törekszik, hogy ügyfeleink tehermentesítése és
tökéletes kiszolgálása mellett megtakarítást is elérjünk partnereink számára.
Köszönjük figyelmét, és reméljük, hogy elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük
Önt is.

