WNIOSEK
O ZMNIEJSZENIE OPŁAT OKRESOWYCH W ZWIĄZKU Z
PANDEMIĄ KORONAWIRUSA / DZIAŁANIAMI WOJENNYMI W UKRAINIE*

.......................................................................

.......................................................................
nazwa i adres Korzystającego

.......................................................................
osoba do kontaktu

BPS Leasing S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

.......................................................................
tel./faks/e-mail

Dotyczy Umowy Leasingu nr ...........................................................................................
1. Zwracamy się z wnioskiem o następującą zmianę harmonogramu opłat leasingowych:






zmniejszenie opłat okresowych nr od ………. do ……….. do kwoty ………………………………...
zawieszenie opłat okresowych nr od ………. do ……….. do kwoty odsetek
wydłużenie umowy leasingu o …………. miesięcy
odroczenie wykupu przedmiotu leasingu do …………………… r.

2. Uzasadnienie wniosku: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
3. Szacowany przez nas wpływ pandemii koronawirusa / działań wojennych w Ukrainie* na naszą
działalność:
marzec 2022

II kw. 2022 III kw. 2022

IV kw. 2022

I kw. 2023

spadek przychodów w %
spadek kosztów w %
dochody / straty w tys. zł
Spadek przychodów wynikał będzie z …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Spadek kosztów wynikał będzie z ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nasi odbiorcy mogą mieć trudności z regulowaniem zobowiązań (najwięksi odbiorcy, z jakiego tytułu):
…………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………........
4. Nasz profil działalności i narzędzia informatyczne umożliwiają pracownikom pracę zdalną z domu:





Tak
Nie
Częściowo

Jaka cześć załogi obecnie taką pracę wykonuje i jakie są planowane działania w celu utrzymania
ciągłości działania?

…………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........
5. Czy równolegle zawnioskowaliście Państwo o restrukturyzację do innych instytucji finansowych?
Jeśli tak to do jakich?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. Informacje na temat wpływu działań wojennych na działalność firmy (jeśli dotyczy):
a) udział sprzedaży do następujących krajów: Rosja ………..%, Białoruś ………..% Ukraina ………%
b) odsetek pracowników z Ukrainy na 23.02.2022: ………….…%
c) odsetek pracowników z Ukrainy po 24.02.2022: …………….%
d) czy występują należności z następujących krajów (tak/nie): Rosja ……., Białoruś ……, Ukraina …. .
e) czy firma ma tam ulokowane aktywa/inwestycje (tak/nie):

Rosja ……., Białoruś ……, Ukraina …. .

f) czy firma ma tam ulokowane zasoby ludzkie (tak/nie):

Rosja ……., Białoruś ……, Ukraina …. .

Jeśli któreś odpowiedzi są twierdzące, to jaki ma to wpływ na wyniki/ryzyko działalności i jakie firma
podejmuje działania mitygujące?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Proponowanie zabezpieczenia spłaty:






hipoteka na nieruchomości (Nr KW) …..
poręczenie…. …..
zastaw/przewłaszczanie następujących środków trwałych
inne ………….

8. Do wniosku załączamy następujące dokumenty finansowe:








bilans i RZiS za ostatni okres
wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatni okres
wykaz środków trwałych
załącznik nr 2 do Wniosku Leasingowego
załącznik nr 3 do Wniosku Leasingowego (dotyczy działalności gospodarczych i spółek cywilnych)
inne dokumenty: …………………………………………………………………………………………...

9. Oświadczamy, iż na dzień złożenia wniosku:




nie posiadamy przeterminowanych zobowiązań wobec BPS Leasing
posiadamy przeterminowane zobowiązania wobec BPS Leasing – deklarujemy ich spłatę
w terminie …………………………, jako warunek restrukturyzacji.

.........................................................
miejscowość, data

.............................................................
Korzystający

INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCEGO
Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać e-mailem: restrukturyzacje@bpsleasing.pl lub pocztą: BPS Leasing S.A.,
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Jeżeli zajdzie konieczność dodatkowych uzgodnień pracownik BPS Leasing
skontaktuje się z Państwem.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
dotyczące statusu kwalifikowanego korzystającego związane z obowiązkiem przekazywania
przez BPS Leasing S.A. do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) zgodnie z ustawą z 23 października
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2193)
Oświadczamy, iż:
1. przychody lub koszty Wnioskodawcy albo wartość jego
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych*,
przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku
obrotowym równowartość 10 000 000 euro,
lub
2. Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym w rozumieniu
art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych** lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych*** z podmiotem z punktu 1,

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

lub
3. udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub
praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość
2 500 000 euro

_________________________________________
(miejscowość, data)

________________________________
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

____________________________
* W przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, przychody i koszty ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów - zgodnie z ich wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.
** Podmioty powiązane wg art.23m ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot,
lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład;
*** Podmioty powiązane wg art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot,
lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej
zagraniczny zakład.
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości.

