
Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó megvásárolja, 
majd határozott idő tartamra díjfizetés ellenében lízingbe adja 
az Ügyfélnek az általa kiválasztott személygépjárművet. A futam
idő alatt az eszköz tulajdonosa a lízingbeadó, üzembentartóként 
a lízingbevevő lesz bejegyezve.

A futamidő végével a lízingbevevő választhat, hogy az előre meg
határozott maradvány értéken megvásárolja a járművet, kijelöl egy 
harmadik fél vevőt, vagy visszaadja a jármű vet a lízingbeadónak. 

Miért éri meg vállalkozásának személyautó 
esetében a nyílt végű pénzügyi lízing, a kész
pénzes vásárlás helyett?

Áfa-visszaigénylési lehetőség
A vásárláshoz képest, ahol személyautók esetében nem igényel
hető vissza az általános forgalmi adó, nyílt végű pénzügyi lízing 
esetén levonásba helyezhetik / visszaigényelhetik a lízingdíjak 
áfatartalmának legalább 50%át (kezdő lízingdíj és havidíjak), 
ha a cég áfavisszaigénylés jogosult. Amennyiben a gépjármű 
használatról útnyilvántartást vezetnek, a céges használat ará
nyában akár magasabb arányban is visszaigényelhető az áfa.

Adókedvezmény 
A felszámított kamat 100%a csökkenti a társasági adó alapját 
(költség), emellett az egyéb feltételek fennállása esetén a kis és 
középvállalkozások (KKV) az adóévben fizetett kamat tal a társasági 
adó legfeljebb 70 százalékáig adókedvezményt vehetnek igénybe. 

Kamatmegtakarítás
A vételár áfatartalma nem része a finanszírozásnak, ezután az 
Ügyfél nem fizet kamatot, komoly megtakarítást érve el a zárt 
végű pénzügyi lízinghez képest.

Stabilitás, kiszámíthatóság
A MercedesBenz Credit Zrt fix kamatozású, forint alapú finan
szírozásával a teljes futamidő alatt kiszámítható, fix havidíjakkal 
kalkulálhat.

Beépített biztosítás
Igény esetén a finanszírozási ajánlat a teljes futamidőre beépí
tett casco biztosítást is tartalmazhat, melynek fix havi díja 
kiszámíthatóvá teszi ezt a költségösszetevőt is.

Likviditási előny
Az áfa a futamidő során – a tőketörlesztés ütemében – részletek
ben kerül megfizetésre, amely még a magánszemélyek és áfa 
levonásra nem jogosult vállalkozások számára is kamatelőnyt 
jelent. További előny, hogy csak a tulajdonszerzési illeték negyede 
fize ten dő a futamidő kezdetekor.

Rugalmasság
A futamidő végén nincs tulajdonszerzési kötelezettség, így 
a lí zingbevevő – saját dön tése szerint – mentesülhet a marad
vány érték megfizetésétől. (Ekkor a gépjárművet vissza kell 
szolgáltatnia a lízingbeadónak.)

Havidíj csökkentés
Amennyiben a havidíjak csökkentése a cél, kérje emelt marad vány
értékes ajánlatunkat!

Mintakalkuláció:

Bruttó vételár regisztrációs adóval 20.000.000 HUF

Nettó önerő (40%) 7.874.016 HUF

Önerő áfa 2.125.984 HUF

Bruttó önerő 10.000.000 HUF

Futamidő 36 hónap

Nettó maradványértékw 2.362.205 HUF

Bruttó maradványérték 3.000.000 HUF

Havi nettó lízingdíj 192.945 HUF

Összes fizetendő kamat 1.434.210 HUF

Kamat mértéke 8,99%

Minimálisan visszaigényelhető áfa összege  
(önerő + havidíjak áfájának 50%-a)

1.807.086 HUF

Kérje nyílt végű lízing ajánlatunkat MercedesBenz értékesítőjétől!

*A finanszírozás szolgáltatója a MercedesBenz Credit Zrt. (1133 Budapest, Váci út 
9698). A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A szolgáltató 
a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtja. További részletekért fordul
jon a MercedesBenz márkakereskedés értékesítőjéhez vagy látogasson el 
a www.mercedesbenzcredit.hu honlapra!

Válassza a MercedesBenz Credit Zrt.  
nyílt végű lízing ajánlatát!
Okos megoldás készpénzes vásárlás helyett!


