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Finansiel leasing har gennem de seneste ti år udviklet sig markant og er en særdeles anvendt finansieringsform
på lige fod med banklån.
De seneste år har retssystemet måttet revurdere flere af områdets juridiske aspekter, herunder bedømmelsen af
mangler samt aftaleindgåelsen. Finansiel leasing beskriver hele leasing-begrebet nærmere, blandt andet
regelgrundlaget samt parternes pligter og beføjelser over for hinanden i et finansielt leasingforhold.
Bogen indeholder desuden en grundig gennemgang og systematisering af den betydelige praksis, der
foreligger på området. Med denne nyreviderede og kraftigt udvidede 2. udgave er der foretaget en generel
opdatering, herunder udbygning af adskillige afsnit, blandt andet om rekonstruktion, leasing af køretøjer og
panthaverdeklarationer. Nyeste retspraksis er indarbejdet, herunder de adskillige højesteretsafgørelser, som er
blevet afsagt. Finansiel leasing er en håndbog og et opslagsværk, der henvender sig til såvel praktikere som
domstole. IndholdForordIntroduktionKapitel 1. LeasingaftalenKapitel 2.
LeasingydelsenKapitel 3. Leasing i forbrugerforhold – privatleasingKapitel 4. Leasingaftalens parterKapitel
5. Aftaleretlige problemstillingerKapitel 6. LeasingperiodenKapitel 7. Refinansiering af restgældKapitel 8.
Leasinggivers forpligtelserKapitel 9. Leasingtagers beføjelserKapitel 10. Leasingtagers beføjelser over for

leverandørenKapitel 11. Leasingtagers forpligtelserKapitel 12. Leasinggivers beføjelserKapitel 13.
Ejendomsretten til det leasedeKapitel 14. PanthaverdeklarationerKapitel 15. Sale and lease backKapitel 16.
RekonstruktionKapitel 17. Indtræden af konkursKapitel 18. Leasingselskabets refinansieringKapitel 19.
Kreditor- og debitorskifteKapitel 20. SubleasingKapitel 21. Regnskabsmæssig behandling af leasingKapitel
22. Skatteretlige aspekter i leasingKapitel 23. Internationale
retskilderBilagLitteraturfortegnelseDomsregisterStikordsregister
Fortæl os hvad dine behov er i forhold til valg af firmabil; Vælg om du vil have en finansiel eller operationel
leasingaftale Leasing og skat I nedenstående afsnit kan du læse mere om skattelovgivningen i forbindelse med
leasing: Skattemæssig ejendomsret Det fremgår af afskrivningsloven. Vibeholmsvej 31, 2605 Brøndby Vi
løser dine behov. Både operationel og finansiel leasing tilbydes. Vi tilbyder vores kunder en simpel og lige til
løsning på at køre i deres drømmebil. kr. Besøg vores showroom. Besøg vores showroom. Kvalitet,
troværdighed og behagelig dialog, det er nøgleordene hos BilgaardenLeasing. Ford forhandler med salg af
nye og brugte biler, service, reservedele og tilbehør. BMW & MINI leasing med fordelagtige vilkår for både
erhverv og private. Let us become Your Financing Partner in. Vi har en vision om at skaffe dig den bil du
drømmer om at køre i. Providing financial solutions and select business services to dealers and resellers of
office equipment. Med eget autoværksted på adressen, kan vi servicere og reparere biler af alle mærker Forza
Leasing tilbyder finansiel leasing til både Privatleasing, Erhvervsleasing, flexleasing samt Splitleasing. BMW
& MINI leasing med fordelagtige vilkår for både erhverv og private. leasing, access the Account Manager,
make online bill payments & more. Topudstyrede biler med få kilometer. Udlejer, som ofte er en
finansinstitution, har ejendomsretten til.

