CURSUL Nr.4
FINAN|AREA PE TERMEN MEDIU +I LUNG A EXPORTURILOR
(Alte forme de creditare)

1. Creditul furnizor

Creditul furnizor reprezint[ un mijloc de promovare a exporturilor prin facilitatea (plata pe credit)
pe care furnizorul/exportatorul o acord[ cump[r[torului. De fapt, creditul furnizor este un credit
bancar acordat exportatorului atunci c`nd acesta consimte o am`nare la plat[ pentru partenerul s[u.
Opera\iunea presupune dou[ rela\ii disticte de creditare =i anume:



Un credit ]n marf[ acordat de exportator importatorului prin acceptarea efectu[rii pl[\ii la un
anumit termen de livrare;



Un credit ]n bani acordat de banca exportatorului pentru finan\area opera\iunii de export.

Ca urmare, creditul furnizor are la baz[ considerentul c[, de=i valoarea m[rfii livrate este mare,
resursele financiare ale exportatorului permit v`nzarea ei pe credit. Creditul furnizor nu dep[=e=te,
de obicei, 80-90% din valoarea m[rfii, diferen\a fiind achitat[ de importator sub forma avansului sau
pl[\ii la livrare.
Creditul furnizor este acordat direct de exportator importatorului, iar detalierea condi\iilor =I
schema de plat[ sunt trecute ]n contract.

Pentru furnizor, acest tip de credit incumb[ nejunsul imobiliz[rii fondurilor investite ]n marf[. }n
practic[, exportatorii iau, ]n parallel, credite de la b[nci din \ara lor, pe baza unei conven\ii ]ncheiate
]n acest scop.
B[ncile comerciale, la r`ndul lor, pot s[ se refinan\eze, s[-=i ]ntregeasc[ fondurile acordate sub form[
de credit exportatorilor, de la banca central[ sau o institu\ie specializat[ ]n finan\area exporturilor
din \ara lor (la noi Eximbank).
}n acela=i timp, b[ncile comerciale condi\ioneaz[ acordarea creditelor exportatorilor de asigurarea
acestora la o institu\ie de asigurare. Poli\a de asigurare emis[ ]n favoarea furnizorului este cedat[ de
acesta b[ncii care a finan\at exportul. Poli\a de asigurare serve=te drept garan\ie b[ncii pentru
creditul acordat exportatorului pe toat[ durata valabilit[\ii sale. Costul asigur[rii, sub forma primei
de asigurare pl[tit[ de exportator, este ]ntotdeauna suportat de importator.

Derularea creditului furnizor presupune existen\a a trei documente:


Contractul comercial interna\ional (exportator-importator);



Conven\ia de creditare (exportator-banc[);



Poli\a de asigurare (exportator-institu\ia de asigurare).

2. Forfaiting-ul

Serviciul de forfaiting a luat na=tere ]n Europa =i const[ ]n acordarea furnizorului =i cump[r[torului
de facilit[\i de credit de c[tre b[nci.

Forfaiter-ul poart[ toate riscurile politice =I valutare, iar exportatorul nu va trebui s[ ]ncheie un
contract valutar la termen.

Exportatorul poate s[ primeasc[ numai 80-90 % din valoarea datoriei. Forfaiterul poate solicita ca
diferen\a s[ se pl[teasc[ imediat ]n numerar.

A. Cum func\ioneaz[1 forfeiting-ul?

1. Importatorul ]=i caut[ o banc[ sau o alt[ institu\ie de prim rang care dore=te s[-i garanteze
obliga\iile/pasivele.
2. Metoda de garantare poate s[ ]mbrace urm[toarele forme:
3. Forma guaran\iei nu este important[, ea arat[ c[ garan\ia este obligatory.

B. Avantajele forfeiting-ului pentru exportator:

1. Facilitatea este flexibil[. Documenta\ia se poate ]ntocmi ]ntr-un timp foarte scurt, chiar ]n c`teva
ore.
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2. Procentul de discount aplicat de forfaitist este fix, iar schimb[rile ulterioare ]n nivelul ratelor de
dob`nd[ nu vor afecta discount-ul.
3. Finan\area este f[r[ recurs.
4. Toate riscurile valutare =I de \ar[ sunt transferate.
5. Fluxul de numerar este ]mbun[t[\it
6. Finan\area costurilor poate fi trecut[ ]n sarcina cump[r[torului
7. Problemele privind administrarea =I colectarea sunt eliminate.

C. Avantajele forfeiting-ului pentru importator sunt:
1. Importatotorii pot s[ efectueze schema de rambursare ]n func\ie de veniturile prev[zute,
permi\`nd perioade de gra\ie.
2.

Importatorul poate s[ ob\in[ finan\are de 100% =I s[ evite evectuarea pl[\ii ]n avans.

3. Importatorul poate avea acces la o finan\are pe termen mediu =I lung, finan\are care fiind
scump[ nu este la ]ndem`na oricui.

A. Dezavantajele forfeiting-ulei sunt:
a) Costurile sunt ridicate:
b) Este greu de g[sit o institu\ie care s[ fie ]n m[sur[ s[ garanteze liabilities importatorului

Forfaiting-ul poate fi aplicat ca un fachet de servicii de finan\are de sine st[t[tor sau poate fi utilizat
]n conexiune cu credite de sprijin garantate de Agen\ii de Credit Export/ Export Credit Agencies
(ECA’s) cum sunt: ECGS Regatul Unit al Marii Britanii, Hermes ]n Germania, SACE ]n Italia.
COFACE ]n Fran\a, =i Ex-Im Bank ]n Statele Unite ale Americii.

3. Leasing-ul

Leasing-ul este o tehnic[ financiar[ modern[ care a ap[rut ]n Statele Unite ale Americii dup[ criz[ ]n
vederea ]nl[tur[rii dificult[\ilor financiare . Prima companie de leasing s-a ]nfiin\at ]n 1952 ]n
aceea=i \ar[. }n anii 60 leasing-ul a ]nceput s[ fie utilizat =i ]n Europe and Japonia.
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}n epoca modern[, leasing-ul a ap[rut ]n Europa, mai ]nt`ì ]n Regatul Unit al Marii Britanii ]n
secolul al 19 lea (contractul semnat de British railway Wagons)2 – =I dezvoltat ]n forma actual[ ]n
ultimii 30 de ani.

Leasing: defini\ii, tipuri

Analiştii comerţului internaţional au scos în evidenţă faptul că leasing-ul constituie o expresie a
tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenţa asupra acestui tip de contract este
explicată de mai mulţi autori prin pragmatismul şi eficacitatea lor.
În S.U.A., leasing-ul a fost reglementat prin United States Uniform Consumer Credit Code şi prin
Uniform Commercial Code3. În Marea Britanie4, Franţa5 şi Belgia6 s-au elaborat reglementări, care
definesc relaţiile contractuale pe bază de leasing şi precizează operaţiunile pe care le include.
Leasing-ul a fost determinat, în apariţia sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie şi
în alte ţări erau întâmpinate greutăţi în finanţarea afacerilor, ca urmare a rigidităţii formelor şi
procedeelor existente. Oamenii de afaceri simţeau nevoia dotării societăţilor lor comerciale cu
echipamente moderne, în condiţiile în care utilajele din dotare se învecheau, mai ales ca efect al
uzurii lor morale. Formula cumpărării unor bunuri de la vânzător în scopul închirierii lor acelor
clienţi care aveau nevoie de ele a apărut ca o formulă salvatoare şi eficientă.

Dac[, dintr-un anumit motiv, o persoan[ nu dore=te s[ cumpere un bun ]n rate, acea persoan[ poate
sa-l ]nchirieze. Prin efectuarea pl[\ii costurilor de ]nchiriere pe o perioad[ de timp convenit[, o
persoan[ poate s[ ob\in[ dreptul exclusiv de folosin\[ pentru, s[ zicem, o ma=in[ ]n calitate de
locatar, dar ma=ina va apar\ine tot timpul locatorului, adic[ societ[\ii de leasing.
}n esen\[, leasing-ul este o form[ de ]nchiriere realizat[ de societ[\i financiare specializate (societ[\i
de leasing, IFN-uri) a unor bunuri de echipament de c[tre firme (beneficiari) care nu dispun de
fonduri proprii ori nu pot sau nu doresc s[ recurg[ la credite bancare pentru cump[rarea acestora de
la produc[tori.
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Leasing-ul presupune, ]n principiu, dou[ contracte: unul de v`nzare-cump[rare, ]ncheiat ]ntre
produc[tor, ca v`nz[tor, =I societatea de leasing, care crediteaz[ opera\iunea de leasing ]n calitate de
cump[r[tor =I un contract de loca\iune ]ncheiat ]ntre societatea de leasing =I un ter\ beneficiar.

Opera\iunea este ini\iat[ de firma care dore=te ]ncheierea produsului =I care se adreseaz[ ]n acest
sens societ[\ii de leasing cu o cerere de ofert[. Societatea de leasing, ]n urma accept[rii cererii,
procedeaz[ la stabilirea contractului cu produc[torul bunului solicitat, ]n vederea achizi\ion[rii
acestuia, ]n acest process este implicat direct =I viitorul beneficiar. Urmeaz[ ]ncheierea contractului
de leasing =I cump[rarea bunului de c[tre societatea de leasing ]n vederea punerii lui la dispozi\ia
beneficiarului.

Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va pl[ti societ[\ii de leasing costul, sub form[ de rate
e=alonate pe perioada de valabilitate a contractului. De regul[, la sf`r=itul perioadei de ]nchiriere,
beneficiarul are o tripl[ op\iune: s[ prelungeasc[ contractul; s[-l abndoneze, s[ cumpere bunul la o
valoare residual[.

Ca urmare, tranzac\ia de leasing presupune trei faze: contractarea, cump[rarea =i ]nchirierea.

Ce m[rfuri pot fi oferite prin leasing?

Toate tipurilr de m[rfuri mobile =i imobile, precum =i echipamente pot fi oferite prin leasing.
Drepturile de proprietate intellectual[ nu pot fi incluse ]n leasing. Exemplific[m c`teva tipuri mari
de echipamente care pot fi oferite prin leasing:


autovehicule =I alte mijloace de transport;



echipamente =I ma=ini utilizate ]n construc\ii;



prese pentru tipografii;



computere =I echipamente cu grad ]nal de prelucrare a datelor;



echipamente medicale;



echipamente pentru comunica\ii;



uzine complete;



spitale =I hoteluri echipate;



avioane;
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vase, tancuri =I alte vase maritime;



etc.

}n tranzac\iile interna\ionale se cunosc mai multe forme de leasing, =I anume:

a) Leasing direct– realizat prin ]ncheierea contractului ]ntre produc[torul exporatator =I
utilizatorul bunului care face obiectul opera\iunii, finan\area fiind f[cut[ de c[tre furnizor.
b) Leasing indirect – ce presupune existen\a societ[\ilor specializate de leasing care preiau func\ia
de creditare, pe cea de prestare de servicii, precum =I asumarea riscurilor ce decurg din aceste
opera\iuni.
c) Leasing opera\ional/Operating lease presupune ca, ]n perioada de baz[, s[ se realizeze doar o
parte din pre\ul de v`nzare al obiectului contractului. }n cazul acestui tip de leasing, accentual
cade pe serviciile furnizate de societatea de leasing neexist`nd o rela\ie direct[ ]ntre pre\ul la
care a fost achizi\ionat echipamentul de c[tre societatea de leasing =I chiria perceput[.
d) Leasing financiar/Financial lease – presupune ca ]n perioada de ]nchiriere de baz[ s[ se
realizeze ]ntregul pre\ de v`nzare al obiectului contractat, inclusive costurile auxiliare, precum
=I un beneficiu.

Leasing-ul ]n Romania: cadrul legal
}n legisla\ia rom`neasc[7, opera\iunea de leasing este definit[ ca fiind « o opera\iune prin care o
parte, denumit[ locator/finan\ator, transmite pentru o perioad[ determinat[ dreptul de folosin\[
asupra unui bun al c[rui proprietar este celeilalte p[r\i, denumit[ utilizator, la solicitarea acesteia,
contra unei pl[\i periodice, denumit[ rat[ de leasing, iar la sfâr=itul perioadei de leasing
locatorul/finan\atorul se oblig[ s[ respecte dreptul de op\iune al utilizatorului de a cump[ra bunul, de
a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale”.
Utilizatorul poate opta pentru cump[rarea bunului înainte de sfâr=itul perioadei de leasing, dac[
p[r\ile convin astfel =i dac[ utilizatorul achit[ toate obliga\iile asumate prin contract.

7
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Cadrul legal pentru leasing, ]n Romania, const[ din prevederile Ordonan\ei Guvernului No. 51/1997
privind leasingul, cu amendamentele ulteriore =i OG nr.28/2006.

Leasing-ul este destul de nou ]n Romania, dar pia\a rom`neasc[ a leasing-ului s-a dezvoltat rapid ]n
ultima perioad[. Num[rul companiilor de leasing a crescut mult ]n perioada 1994-2000 (de la 2 la
mai mult de 25).

}n baza legisla\iei rom`ne=ti, operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi
bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă
audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.
Leasing-ul financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre
următoarele condiţii:
1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul
încheierii contractului de leasing;
2. părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului
dreptul de proprietate asupra bunului;
3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel
mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi
exprimată;
4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de
utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat;

În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finanţator o societate de leasing,
persoană juridică română sau străină, iar calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizică
sau juridică,

Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing orice persoană fizică sau juridică va formula unei
societăţi de leasing o ofertă fermă, însoţită de lista cuprinzând bunurile care vor constitui obiectul
contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară.

În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societăţii de
leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.

Contractul de leasing
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Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente:
a) părţile în contractul de leasing:
- locatorul/finanţatorul;
- utilizatorul;
b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea totală a contractului de leasing;
d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;
e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
f) clauza privind obligaţia asigurării bunului.

Contractul de leasing financiar trebuie să mai cuprindă, următoarele:
a) valoarea iniţială a bunului;
b) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la
condiţiile în care acesta poate fi exercitat.

Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.

Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing:
Locatorul/finanţatorul se obligă:
a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor;
b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile
expres formulate de către acesta;
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de
leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de
dispoziţie;
d) să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a opta pentru
prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului;
e) să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în ondiţiile în care acesta a respectat
toate clauzele contractuale;
f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.

Utilizatorul se obligă:
a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea
personalului desemnat să îl exploateze;
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c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul
finanţatorului;
d) să efectueze plăţile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele
prevăzute în contractul de leasing;
e) să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea
obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii,
distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată
de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;
g) să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului
care face obiectul contractului de leasing;
h) să îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate,
venită din partea unui terţ;
i) să nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului;
j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi:
a) de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa
tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie;
b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.

Leasing-ul a fost definit ca fiind o operaţiune juridică prin care o persoană cumpăra un bun spre
a-l închiria unei alte persoane.

Obiectul contractului de leasing îl constituie închirierea temporară a bunurilor de investiţii, a
bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai frecvent se închiriază maşini şi utilaje.

Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumpărarea unor bunuri în scopul închirierii
lor; închirierea acestor bunuri în scopul unei redevenţe locative; folosirea acestor bunuri de către
client în scopuri profesionale; latitudinea clientului să achiziţioneze bunul respectiv la sfârşitul
locaţiunii.
În contractul de leasing sunt implicate mai multe părţi, şi anume:


cumpărătorul – persoana care cumpără bunul pentru a-l închiria;
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vânzătorul – persoana care vinde bunul şi care poate fi chiar producătorul acestui
bun;



clientul – persoana care are nevoie şi, deci, solicită maşina sau utilajul respectiv în
locaţie.

Prin intermediul acestui contract, cumpărătorul obţine beneficii importante8, vânzătorul are o piaţă
asigurată pentru produsele sale9, iar clientul are posibilitatea să-şi procure maşinile şi utilajele fără
investiţii prea mari. Mai mult, el realizează reducerea cheltuielilor de producţie şi de credite pentru
plăţi.
Din cele prezentate mai sus reiese că putem defini leasing-ul10 ca fiind acea operaţiune juridică prin
care o persoană fizică sau juridică (o societate specializată) cumpără un anumit bun (de regulă
maşini şi utilaje) în vederea închirierii unei alte persoane (o societate care utilizează bunul
respectiv).

Profesorul Tudor R. Popescu observa, în cadrul acestei operaţiuni, că “locatarul are iniţiativa
afacerii, vânzătorul o permite, creditorul o facilitează şi toţi împreună, acţionând în interes
propriu, acţionează în acelaşi timp şi în folosul celorlalţi”. La rândul său, profesorul Ioan Macovei
detaliază modul în care operaţiunile de leasing “prezintă avantaje pentru toate părţile interesate”.

După cum am văzut, leasing-ul este o formă de finanţare cu termen, o operaţiune de credit-bail, care
se caracterizează prin faptul că obiectul contractului se referă la un echipament care urmează să fie
folosit numai în scopuri profesionale11. Bunurile sunt cumpărate de către locator numai pentru a fi
date în locaţie. Durata locaţiei trebuie să corespundă duratei economice de utilizare a maşinilor sau
echipamentelor respective12. Ratele chiriei sunt fixate astfel încât să permită amortizarea valorii
bunurilor13. Utilizatorul are latitudinea să opteze pentru achiziţionarea bunului la un preţ care să
corespundă valorii sale reziduale.
Leasing-ul este o operaţiune care cuprinde:
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Ca urmare a faptului că operaţiunile pe care le efectuează nu sunt costisitoare.
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El are o poziţie tot mai sigură, făcând faţă concurenţei. Veniturile sunt stabile, totodată are şansa să obţină câştiguri

suplimentare.
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Denumirea vine de la verbul to lease – a închiria.

11

Obiectul contractului se poate referi la bunuri foarte diferite: maşini, utilaje, maşini de scris, automobile, vase

petroliere, aeronave etc. Sunt preferate bunuri standard, de serie şi nu prototipuri. Bunurile standard au avantajul că pot
fi revândute, dacă locatarul nu respectă clauzele contractului.
12

Această durată este negociată şi stipulată în contract.

13

Înlăuntrul termenului convenit în contract.
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un contract de vânzare-cumpărare;



un contract de locaţiune;



un contract de mandat;



un contract prealabil privind promisiunea de vânzare pe care o face cumpărătorul,
care valorează drept vânzare din momentul în care sunt concretizate toate elementele
esenţiale ale vânzării.

Leasing-ul mai cuprinde, de asemenea, promisiunea bilaterală de locaţie din partea finanţatorului şi
a utilizatorului, preexistenţa contractului de locaţiune, care va avea valoare de contract numai atunci
când se vor concretiza toate elementele contractului de locaţie. În acelaşi timp, este inclusă o
stipulaţie pentru altul, în baza căreia utilizatorul poate acţiona în garanţie pe vânzătorul bunului.
Aşadar, contractul de locaţiune din cadrul operaţiunii de leasing este sinalagmatic perfect,
consensual şi intuitu personae. Locatorul nu se obligă decât în consideraţia calităţilor persoanei sau
a garanţiilor pe care le oferă intreprinderea utilizatoare.

Rolul finanţatorului este de a finanţa afacerea, neavând vreo influenţă asupra mersului acesteia, ceea
ce îngăduie acestuia să cedeze contractul său, dacă circumstanţele o cer14.
În acelaşi timp, leasing-ul are trăsăturile caracteristice ale unui contract de adeziune, deoarece la
încheierea sa utilizatorul nu are posibilitatea să aducă modificări clauzelor stipulate.
În concluzie, leasing-ul este – prin natura sa juridică şi prin trăsăturile enunţate – un contract
complex, reprezentând o îmbinare a mai multor tehnici juridice, într-un cadru unitar.
Principalele forme ale leasing-ului
Formele leasing-ului sunt diferite, fiind determinate şi folosite în funcţie de posibilităţile de
finanţare ale furnizorului, de limitele pieţei, gradul de organizare şi desfacere a produselor la export.


după obiectul său, leasing-ul poate fi mobiliar sau imobiliar. În relaţiile comerciale
internaţionale, un loc important revine leasing-ului mobiliar, pentru că se referă la
echipamente industriale, oferind garanţia folosirii lor pe o perioada mai mare de un
an, dând posibilitatea utilizatorului să achiziţioneze echipamentul la expirarea
termenului de locaţie. Leasing-ul mobiliar reprezintă opţiunea cea mai frecventă în
relaţiile comerciale internaţionale şi din motive financiare.
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Pentru finanţator contractul nu are caracter intuitu personae.
11



în raport de implicarea părţilor, leasing-ul este direct sau indirect. Leasing-ul este
definit ca fiind direct când perfectarea contractului are loc între furnizor şi client, iar
indirect este atunci când este realizat prin intermediul unei societăţi specializate.



după conţinutul ratelor leasing-ul este financiar sau operaţional. Leasing-ul financiar
se caracterizează prin aceea că în perioada de bază a închirierii este recuperat preţul
de export, costurile auxiliare şi se obţine un anumit beneficiu. Leasing-ul operaţional
este caracterizat prin aceia că în perioada de bază se obţine numai o parte din preţul
de export.



după procedurile de calcul al ratelor, leasing-ul este net sau brut. Leasing-ul net este
acela în care ratele cuprind preţul net de vânzare al echipamentului şi beneficiul
realizat din utilizarea bunului respectiv. Leasing-ul brut, care mai este cunoscut şi
sub denumirea de full-service leasing, este acela în care ratele includ: preţul net de
vânzare al bunurilor închiriate; cheltuielile efectuate pentru întreţinerea şi reparaţiile
echipamentelor, maşinilor sau utilajelor închiriate; beneficiile realizate pe parcursul
utilizării lor.



după durata închirierii, leasing-ul poate fi pe termen scurt sau pe termen lung.
Leasing-ul pe termen scurt implică închirierea echipamentelor pe baza mai multor
contracte de o durată mai redusă. Leasing-ul pe termen lung este acela în care se
încheie un singur contract pentru întreaga perioadă.



mai sunt întâlnite: leasing-ul experimental, leasing-ul ordinatoarelor, renting-ul şi
lease-back-ul. Leasing-ul experimental se caracterizează prin închirierea bunurilor pe
o perioadă scurtă de două sau de trei luni, în mod experimental. Leasing-ul
ordinatoarelor se caracterizează prin finanţarea şi comercializarea calculatoarelor şi a
altor echipamente. Această formă de leasing mai este cunoscută şi sub denumirea de
time sharing. Renting-ul sau hire îşi dovedesc utilitatea, mai ales, în cazul
mijloacelor de transport. Fiind un mijloc de finanţare deosebit de ingenios, leaseback-ul este utilizat într-o măsură tot mai mare. Prin lease-back, proprietarul, fără să
piardă echipamentul care îi serveşte onorarii comenzilor, obţine capital în scopul
dezvoltării activităţilor sale economice.

În contractul de leasing, obligaţiile vânzătorului sunt:
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să livreze un echipament de calitate, adică în stare de funcţionare;



să asigure asistenţa tehnică a personalului care îl va exploata;



să asigure piesele de schimb necesare reparaţiilor15;

Sau să achite contravaloarea lor.
12



să efectueze reparaţiile echipamentului închiriat, în măsura în care defecţiunile
nu sunt din culpa utilizatorului16.

Utilizatorul (beneficiarul) are obligaţia:


să plătească ratele chiriei, la termenele şi condiţiile stipulate în contract;



să exploateze bunul închiriat prin respectarea instrucţiunilor tehnice;



să nu efectueze modificări în construcţia echipamentului închiriat; în cazul în
care asemenea modificări sunt necesare, utilizatorul are obligaţia să solicite
acordul societăţii de leasing;



să conserve bunul în stare de funcţionare17;



să asigure echipamentul închiriat în folosul societăţii de leasing.

Societatea de leasing are, la rândul ei, câteva obligaţii a căror aducere la îndeplinire se întemeiază
pe clauzele stipulate în contract. Astfel, societatea de leasing are obligaţia să înlocuiască bunul
avariat. De asemenea, societatea de leasing poate înlocui echipamentul învechit, uzat sau depăşit.
Această înlocuire implică perceperea unei chirii majorate.

Societatea de leasing are dreptul să controleze modul în care este exploatat echipamentul de către
beneficiar. În acelaşi timp, este îndrituită să vândă echipamentul locatarului în condiţiile examinate
în subcapitolele anterioare.
Dacă beneficiarul nu plăteşte ratele la termenele şi în condiţiile stipulate în contract societatea de
leasing are dreptul să rezilieze de plin drept contractul, iar clientul are obligaţia: să restituie
echipamentul; să suporte cheltuielile aferente; să plătescă ratele restante ale chiriilor. Mai mult,
beneficiarul este obligat să plătească o indemnizaţie forfetară de reziliere, care reprezintă ratele
restante viitoare. Toate acestea pun în evidenţă existenţa unor condiţii severe impuse de instituţia
finanţatoare beneficiarului. Toate aceste măsuri au caracter sancţionator, de pedepsire a
utilizatorului.

Finanţatorul primeşte bunul înapoi, având posibilitatea să-l reînchirieze unei alte persoane sau să-l
vândă, în timp ce primeşte şi plata integrală a tuturor ratelor, calculate în raport cu viaţa economică
a echipamentului respectiv.
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Aceste obligaţii sunt stipulate în contractul de leasing, încă din momentul perfectării acestuia.

17

O asemenea obligaţie se referă la toate formele de leasing.
13

Cu toată severitatea acestor măsuri în privinţa beneficiarului, instanţele arbitrale s-au pronunţat
constant în favoarea creditorului, argumentul evocat fiind că, în felul acesta utilizatorul, primul
interesat în încheierea unui contract de leasing, trebuie să respecte cu scrupulozitate toate clauzele
contractului, deoarece numai în cazul unui asemenea comportament, au de câştigat toate părţile
implicate, iar afacerea se derulează cu succes.
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