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Nyíltvégű pénzügyi lízing 
tájékoztató 

 

A nyíltvégű pénzügyi lízingről röviden 

Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó megvásárolja és határozott 

időtartamra lízingbe adja az Ügyfélnek az Ügyfél által kiválasztott 

személygépjárművet. A futamidő végén a lízingbevevő választhat, hogy az 

előre meghatározott maradványértéken megvásárolja a járművet, harmadik 

félnek átadja a vásárlás jogát, vagy visszaadja a járművet a lízingbeadónak. 

Az Ügyfél az áfa levonásra jogosító céges használat arányában az első 

lízingdíjból és a havi lízingdíjakból visszaigényelheti az áfát. 
 

Kinek ajánljuk? 

Olyan vállalkozásnak, akinek üzleti tevékenysége ellátásához 

személygépjármű használatra van szüksége. 
 

A termék jellemzői 

 Igényelheti: egyéni vállalkozó, társas vállalkozás 

 Finanszírozott gépjármű lehet: teljes (27%) áfa tartalommal rendelkező új 

vagy használt autó 

 Devizanem: HUF, EUR 

 Saját rész mértéke: 20-60% (a bruttó vételár %-ában) 

 Casco módozatok: egyénileg kötött casco, cascomentes 

Az egyes futamidőköz tartozó bruttó maradványértékek (a br. vételár %-ában) 

Futamidő (hónap) 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84 

Bruttó maradványérték (%) 30-50 25-40 20-30 15-25 12-20 10-15 

 

 

Miért érdemes a nyíltvégű pénzügyi lízinget választani? 

 ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉS: áfás cégek az üzleti használat arányában 

visszaigényelhetik a lízingbe vett személygépjármű lízingdíjainak áfa 

tartalmát,1, 2 

 ADÓKEDVEZMÉNY: KKV esetén a felszámított kamat 100%-a levonható 

a társasági adóból (TAO)3, 4, a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett 

társasági adó 70%-áig és levonható az adó alapjából is (költségként). 

Egyéni vállalkozó az SZJA-ból is levonhatja a beruházási hitel kamatát a 

fizetendő adóból. 

 KAMATELŐNY: a vételár áfa része után az Ügyfél nem fizet kamatot, 

mivel a finanszírozás alapja a nettó ár 

 LIKVIDITÁSI TÖBBLET: készpénzes vásárlással szemben az így 

felszabaduló forrás a cég alaptevékenységét erősítheti 

 

Egyszerűsített adminisztráció 

2019-től a vállalkozás választhat, hogy a személygépjármű nyíltvégű 

pénzügyi lízing áfá-ját részletes útnyilvántartás vezetése mellett a tényleges 

üzleti használat arányában vagy egyszerűsített módon, 50%-os mértékben 

vonja le. Nem csak a lízingdíj áfa fele, hanem a személygépjármű 

üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó áfa 50%-a is levonható, ha az 

autót igazoltan üzleti célra is használják. Ezt nem kell útnyilvántartással 

alátámasztani, erre alkalmas bármely irat, dokumentum, ami az üzleti célú 

használatot igazolja. 
 

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal: 

 +36 1 345 2330  ajanlat@euroleasing.hu www.euroleasing.hu/lizingelj  

 
 

Kapcsolódó jogszabályok: 
1 2000. évi C. törvény a számvitelről (26.§ (4); 26.§ (5)) 
2 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról (119-127. §) 

3 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és osztalékadóról (22/A. §) 
4 2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (3. §) 

KKV adókedvezmény bizonyos feltételek teljesülése esetén vehető igénybe, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az üzleti 
célú felhasználás igazolása és az áfa törvény, valamint a társasági adóról és a számvitelről szóló törvények egyéb 
feltételeinek teljesítése a lízingbevevő feladata, ezért a vállalkozás részére javasoljuk, hogy a konstrukció igénybevételét 
megelőzően egyeztessen könyvelőjével, adótanácsadójával és tanulmányozza a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

Ez a tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag 

tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza. Az Euroleasing Zrt. (1134 

Budapest, Lőportár u. 24.) a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtja.  
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