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Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Kim jesteśmy?
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy
finansowej IMPULS-LEASING International i działa na polskim rynku leasingowym od 2007
roku. Poza Polską do Holdingu należą także firmy z innych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej: Słowacja, Chorwacja i Rumunia. Doświadczenie naszych pracowników
oraz właścicieli Holdingu pozwala nam na świadczenie usług o najwyższej jakości.
Nasza firma należy do grupy bankowej Raiffeisenlandesbank Górna Austria
(RLBOÖ), założonej ponad 100 lat temu, a obecnie najsilniejszej grupy w tym regionie
Austrii. Aktywa Grupy Raiffeisenlandesbank Górna Austria – 40 mld EUR.
Raiffeisenlandesbank Górna Austria jest związany z Holdingiem ILI od samego
początku jego działalności. Bank ten posiada także firmy leasingowe pod nazwą RaiffeisenIMPULS Leasing na terenie Austrii, Niemiec oraz Czech (www.ril.at).
Więcej informacji o Raiffeisenlandesbank Upper Austria można uzyskać na stronie
www.rlbooe.at
Na sukces IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. pracuje ponad 170 osób
zarządzanych przez Prezesa Andrzeja Guraka oraz Wiceprezesa Zarządu Sławomira
Sołtysiaka. Klientom zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie – 94% naszych stałych
Klientów ocenia współpracę z ILPOL dobrze i bardzo dobrze. Świadectwem naszej wysokiej
jakości są również cztery godła Firma Przyjazna Klientowi, które przyznała nam Fundacja
Obserwatorium Zarządzania w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku wyróżniając naszą firmę za
wysoką jakość obsługi Klientów,
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Co oferujemy?
IMPULS-LEASING Polska oferuje przedsiębiorcom korzystne finansowanie między
innymi takich przedmiotów jak samochody osobowe, ciężarowe, sprzęt i maszyny
budowlane, sprzęt medyczny oraz maszyny i urządzenia. W celu zapewnienia Klientom
szybkiej reakcji na ich potrzeby współpracujemy z wieloma dealerami. Ponadto prowadzimy
sprzedaż sprzętu i samochodów poleasingowych.
Naszym Klientom oferujemy leasing operacyjny, finansowy, dzierżawę, pożyczkę,
finansowanie stoku pojazdów oraz szeroki pakiet ubezpieczeń. Ceniąc czas Klientów dajemy
im możliwość nawiązania współpracy za pomocą internetowych wniosków on-line.
Portfel IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Przewagi leasingu nad innymi formami finansowania:


niższe koszty w porównaniu z kredytami, pożyczkami bankowymi



dostępność (mniej restrykcyjne warunki przyznawania leasingu w porównaniu
z przyznaniem kredytu)



liczne korzyści podatkowe
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Korzyści podatkowe - leasing operacyjny
Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:


wstępną opłatę leasingową



raty leasingowe



wydatki związane z eksploatacją pojazdu



koszty ubezpieczenia



VAT – podatnik może odliczyć:
o 50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku
wykorzystywania

samochodu

zarówno

do

działalności

gospodarczej

jak i w celach prywatnych
o 100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy
w przypadku wykorzystywania samochodu tylko i wyłącznie do działalności
gospodarczej
Korzyści podatkowe - leasing finansowy
Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:


część odsetkową raty leasingowej



wydatki związane z eksploatacją pojazdu



koszty ubezpieczenia*



amortyzację pojazdu**



VAT*** – podatnik może odliczyć:
o 50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku
wykorzystywania

samochodu

zarówno

do

działalności

gospodarczej

jak i w celach prywatnych
o 100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy
w przypadku wykorzystywania samochodu tylko i wyłącznie do działalności
gospodarczej
* W przypadku samochodu osobowego do kosztów podatkowych nie zaliczamy tej części składki przypadającej proporcjonalnie do wartości auta
przyjętej na potrzeby ubezpieczenia ponad równowartość 20 tys. euro.
** Maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to odpowiednik w złotych 20 tys. euro przeliczonych po średnim kursie NBP z dnia przekazania
samochodu do używania. Jeżeli samochód jest droższy to nadwyżka nie stanowi kosztu prowadzenia działalności.
*** W leasingu finansowym podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej .
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Dlaczego warto współpracować z IMPULS-LEASING?


zaufało nam ponad 20 000 Klientów



94% naszych Klientów ocenia współpracę z nami dobrze i bardzo dobrze



94% naszych Klientów poleca usługi IMPULS-LEASING swoim znajomym



wartość sfinansowanych przez nas przedmiotów przekroczyła 5,2 miliarda złotych



podpisaliśmy ponad 47 000 umów leasingu, pożyczki i dzierżawy



w procesach obsługi Klienta wykorzystujemy zaawansowane systemy informatyczne



oferujemy elastyczne warunki finansowania



nasz doświadczony i zaangażowany zespół gwarantuje profesjonalną obsługę



czterokrotnie otrzymaliśmy godło Firma Przyjazna Klientowi za wysoką jakość usług



otrzymaliśmy Certyfikat Rzetelności KRD



nieustannie sięgamy po więcej – z roku na rok odnotowujemy wzrost sprzedaży

Rynek leasingu oraz wyniki IMPULS-LEASING
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. od początku działalności, w każdym roku osiąga wzrost
sprzedaży.
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Gdzie można nas znaleźć?
Działamy

na

terenie

całej

Polski.

Centrala

znajduje

się

w

Warszawie

(Al. Jerozolimskie 212a). Aktualne adresy naszych oddziałów można znaleźć na naszej
stronie internetowej: www.impuls-leasing.pl.
Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach branżowych, można nas spotkać min.
na targach i eventach motoryzacyjnych, medycznych, poligraficznych i rolniczych.

Dane rejestracyjne/Udziałowcy:
KRS 0000275587 - Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy, NIP: 5222836865, REGON: 140864752
Udziałowcy: IMPULS-LEASING International - 100%
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