Stimate partener,
Vă mulţumim că ne sunteţi alături și vă informăm că BCR Leasing s-a înscris în Programul guvernamental
IMM Leasing de Echipamente și Utilaje.
Pentru a vă asigura o colaborare eficientă și confortabilă, dorim să vă facem cunoscute câteva aspecte ale Programului,
importante pentru dumneavoastră:
Ce este “IMM Leasing de Echipamente și Utilaje”?
Este un Program Guvernamental care are rolul de a susţine IMM prin acordarea de garanţii de stat și dobânzi subvenţionate,
în scopul achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand, necesare realizării activităţilor IMM-urilor
Care sunt principalele beneficii?

• Puteţi beneficia de garanţie din partea statului român în procent de: maxim 80% din valoarea finanţării pentru achiziția de
echipamente IT și tehnologia informației sau maxim 60% din valoarea finanțării, pentru achiziția de utilaje și echipamente
tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial
• Perioada de finanţare de maxim 72 de luni
• Dobândă preferenţială ROBOR 3M + marja de 3,45%/an
• FĂRĂ COMISIOANE de analiză, administrare lunară, rambursare anticipată
• Dobândă subvenţionată în procent de 50% în primele 8 luni de finanţare
• Graţie la ratele de capital de 3 luni, 6 luni, 9 luni sau 12 luni
Care sunt bunurile eligibile la finanţare?

• Echipamente IT și tehnologia informaţiei noi și second-hand
• Utilaje și echipamente tehnologice noi și second-hand
• Vehicule noi și second-hand pentru transporturi marfă/persoane utilizate în scop comercial

Cine sunt Beneficiarii Programului ?
Persoane juridice și persoane fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria
intreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării intreprinderilor
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și intreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai
mare de 250 de angajaţi.
Care sunt criteriile de eligibilitate specifice Programului care trebuie îndeplinite de IMM-ul beneficiar?

• nu se află în dificultate
• nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțatorul BCR Leasing
• nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare
• nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central
• nu a depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de
Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de
mărfuri în contul terților sau contra cost pe durata a trei exerciții financiare consecutive, respectiv anul în curs și ultimele
două exerciții financiare precedente
• nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență,
faliment sau suspendare temporară a activității
• nu a fost subiectul unei decizii emisă de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de
recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente, după caz
• nu au fost emise împotriva acestuia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au
fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare
• nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restante în baza de date a Centralei Riscului de
Credit, denumită în continuare C.R.C., acestea sunt încadrate în categoriile A, B și C
• nu se află în interdicţie de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza
de date a Centralei Incidentelor de Plăţi
• eligibil conform reglementărilor interne ale finanţatorului BCR Leasing

Care este valoarea maximă a Garanţiei?
Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestui program
este de 5.000.000 lei.
Care sunt sectoarele de activitate eligibile în Program?
TOATE demeniile / sectoarele de activitate sunt ELIGIBILE cu urmatoarele excepţii: intermedieri financiare și asigurări,
tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc și pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili,
tutun, alcool cu excepţia vinului și berii, substanţe aflate sub control national, plante, substanţe și preparate stupefiante și
psihotrope, activităţi de inchiriere și leasing, activităţi de investigare și protecţie.
Care sunt documentele necesare?

• Specificaţia tehnică a bunului care face obiectul finanţării și Documentaţia BCR Leasing (oferta de finanţare, declaraţii
specifice BCR Leasing)
• Declaraţia IMM (original)
• Declaraţia pe propria răspundere IMM (original)
• Documentaţie financiară: bilanţ 31.12.2018, respectiv 31.12.2019 inclusiv depunere ANAF, însoţite de balanţele de
verificare aferente, ultima balanţă de verificare aferentă anului 2020, nu mai veche de 2 luni , Certificat de atestare fiscală
nu mai vechi de 4 zile calendaristice anterior datei depunerii documentaţiei la BCR Leasing IFN SA (original). Doar în cazul
persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente: Declarația unică privind veniturile realizate în România
depusă la organele fiscale competente pentru anul precedent datei de solicitare a garanției.
În speranţa că toate aceste informaţii v-au fost utile, vă stăm la dispozitie în orice agenţie BCR Leasing din ţară, precum și în
reţeaua noastră de parteneri și colaboratori.
Vă mulţumim pentru colaborare și vă asigurăm de eforturile noastre permanente pentru optimizarea serviciilor oferite.
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