
Тарифа за таксите, събирани от Лизингополучатели – 

физически лица

№ Описание Стойност без ДДС 

I. Първоначално разглеждане на документи (вкл. искане за лизинг)

За нови активи - 1.5% от стойността на главницата, съгласно Договора за 

лизинг, за употребявани активи - 2% от стойността на главницата

II.

2,1 Разглеждане на искане 100,00 лв.

2,2 Сключване на анекс/нов договор 0,5 % от остатъчната експозиция, но минимум 500.00 лв.

2,3 Промяна на страна по договор за лизинг без предоговаряне на други условия 1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.

2,4

Промяна на договор с отворен край в договор със затворен край (без капитализация на ДДС), без 

предоговаряне на други условия по договора 1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.

2,5

Изготвяне на документи за прехвърляне правото на собственост върху изплатени активи на трета 

страна 100,00 лв.

2,6

Месечна неустойка за забава на прехвърлянето на собствеността върху лизингов обект по вина на 

лизингополучателя, след изтичане на лизинговият договор или при предсрочно прекратяване

в размер на една лизингова вноска, съгласно актуалния погасителен план 

за всеки започнат календарен месец 

2,7

Неустойка за предсрочно погасяване по договор за финансов лизинг /само при фиксиран лихвен 

процент/

При остатъчен срок на договора за лизинг до 1 година 0.5% от предсрочно погасената сума

При остатъчен срок на договора за лизинг над 1 година 1% от предсрочно погасената сума

2,8
Обезщетение за невръщане в срок на Лиизнгованата вещ при прекратяване/разваляне на договора 

за финансов лизинг

в размер на една лизингова вноска, съгласно актуалния погасителен план 

за всеки започнат календарен месец 

III. Издаване на Пълномощни 

3,1 Първо пълномощно по договора за управление на ППС в границите на  страната безплатно

3,2 Такса за издаване на пълномощно за чужбина 20,00 лв.

IV. Услуги по Регистрация/ пререгистрация в КАТ или КТИ 
1

4,1 Регистрация на леки и товарни автомобили, ремаркета и друга прикачена техника 220,00 лв.

4,2 Регистрация в КАТ със специален номер по договаряне

4,3 Пререгистрация в КАТ или КТИ 208,33 лв.

4,4 Дерегистрация в КАТ или КТИ/ Сваляне на ППС от отчет

100 лв. плюс приложимите държавни, общински и нотариални данъци и 

такси

4,5 Подмяна на малък талон поради загуба, повреда, кражба 60.00 лв.

4,6

Организиране на оглед на МПС на посочен адрес в случай че застрахователят на лизинговота вещ 

изисква такъв 50.00 лв.

V. Оценка на обекти по документи

5,1 ППС 120,00 лв.

5,2 машини и съоръжения по договаряне

5,3 недвижими имоти по договаряне

5,4 Оценка на обекти с оглед на място таксата по т. 5.1 + реалните разходи 

VI. Други

6,1 Нотариално заверени копия на документи

 20лв. + нотариалните такси, съгласно ТАРИФА за нотариалните такси към 

Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

6,2

Издаване на референция, удостоверение/ вкл. За потвърждаване на счетоводни салда/ или 

изготвяне на писмена справка за задълженията /вкл. В електронен вид/ 30,00 лв.

6,3

Администриране на фиш за превишена скорост или друго нарушение на правилата за движение и 

престой 20 лв./ брой

6,4

Такса за обработване на документи, относно административни наказания във връзка с използването 

на актива, наложени извън територията на Република България 20 лв./ брой

6,5 Завеждане на щети 250,00 лв.

6,6 Други разходи размера на разходите, увеличен с размера на дължимото ДДС

VII Експресни услуги до 24 часа двойна стойност на услугата

* Без ДДС. ДДС се начислява съобразно изискванията на ЗДДС върху всички такси и комисионни, посочени в тарифата.

1 Лизингодателят не поема разноските за маркировка/оглед, екотакса, превод на документи, КАТ 

комплекти, репатриране и други, с изкл. на тези за регистрационни табели и талони на МПС. 

2 Посочените такси и комисиони в Тарифата са валидни в случаите, когато не е договорено друго.

3 Лизинг Финанс ЕАД си запазват правото да актуализират настоящата Тарифа. Съгласно Общите 

условия по договорите за лизинг, считано от датата на промяна се прилага последната редакция, вкл. 

и по всички допълнителни споразумения, подписани към договорите за лизинг.

Настоящата Тарифа е приета с решение № 1 от Протокол от заседание на Съвета на директорите на 

Лизинг Финанс ЕАД проведено на дата 29.08.2019 год. Настоящата Тарифа се прилага от Лизинг 

Финанс ЕАД и влиза в сила от дата 30.08.2019

Услуги в допълнение или изменение на условията по сключени лизингови договори


