
 

 

KARTA PRODUKTU – AGRO LEASING  

data publikacji  01.07.2022 r. 

wersja  1.0.PP.2022.Bank  

możliwe procedury  Metodyka Rolnik R  

KARTA PRODUKTU AGRO LEASING  

Przedmioty leasingu 

➢ samochód 
ciężarowy/dostawczy do 
3,5t. 

➢ przyczepa 
➢ wózek widłowy 
➢ agregat ścierniskowy  
➢ brony  
➢ ciągnik rolniczy  
➢ formownica redlin  
➢ forwarder  
➢ glebogryzarka  
➢ głębosz  
➢ harvester  
➢ kombajn rolniczy  
➢ kosiarka  
➢ kultywatory  
➢ ładowacz czołowy  
➢ ładowarka teleskopowa  
➢ maszyny do cięcia  
➢ maszyny siew i sadzenie  
➢ opryskiwacz  
➢ pielnik  

➢ pług  
➢ prasa rolująca  
➢ przetrząsacz pokosów  
➢ przyczepa samozbierająca  
➢ rębak  
➢ zbieracz/rozdrabniacz kamieni  
➢ rozsadnik  
➢ rozsiewacz nawozów  
➢ sieczkarnia samojezdna  
➢ siewnik  
➢ skidder  
➢ wał uprawowy  
➢ włóka łąkowo-polowa  
➢ wóz asenizacyjny 
➢ zgrabiara  
➢ Inne przedmioty służące 

prowadzonej działalności rolniczej 
zaakceptowane przez 
Departament Ryzyka i 
Restrukturyzacji 

 

Rodzaj leasingu Podatkowo leasing operacyjny i finansowy  

Waluta  Wyłącznie PLN  

Wartość finansowania (wartość 
przedmiotu leasingu netto 
pomniejszona o opłatę wstępną)  

Minimalna 30.000 zł netto  
  

Okres finansowania  Od 3 do 10 lat  

Minimalna Opłata wstępna 
10% * 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Departamentu Ryzyka i 
Restrukturyzacji dopuszcza się przyjęcie niżej opłaty wstępnej  



Leasing zwrotny NIE 

Ubezpieczenie Przedmiotu 
Leasingu  

wyłącznie przez BPS Leasing   

Finansowane formy działalności  
Działalność rolnicza tj. działalność wytwórcza w rolnictwie (również 
działy specjalne produkcji rolnej) w zakresie upraw rolnych oraz chowu i 
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa 

Rolnik indywidualny/Klient – 
wymogi formalne (obligatoryjne)  

Posiadane kwalifikacje rolnicze w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

Posiadany nr NIP  

Wpis do Regon 

Czynny podatnik VAT 

Osoba fizyczna, będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, 
zamieszkała w gminie na obszarze, której położona jest jedna z 
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i 
prowadząca to gospodarstwo osobiście 

Brak negatywnych wpisów w BIK (dopuszczalne opóźnienia do 30 dni) 

Brak bezspornych wpisów w KRD  

Działalność rolnicza prowadzona minimum 2 lata (również w formie 
kontynuacji działalności prowadzonej przez rodziców)  

Działalność rolnicza:  
➢ jest działalnością wytwórczą wykonywaną w sposób zorganizowany 

i ciągły oraz  
➢ ma zarobkowy charakter a wyprodukowane produkt przeznaczane 

są w większości do sprzedaży, na własny użytek pozostawiając 
niewielki ułamek płodów rolnych  

Przygotowanie oferty przez 
Pracownika Banku  

tak w Portalu Doradcy  

Preferowana marża BPSL w 
Portalu Doradcy 

 
 
Przedmiot leasingu  Nowe  Używane 

Maszyny rolnicze - ROL 

Ciągnik rolniczy 

3,5% 4,0% 

Maszyna uprawowa 

Maszyna do siewu, sadzenia, nawożenia 

Maszyna do ochrony roślin 

Kombajn 

Maszyna do hodowli zwierząt 

Inna maszyna rolnicza 
 

Wymagane dokumenty do decyzji  

➢ Nakaz płatniczy (lub zaświadczenie z Gminy) 
➢ Aktualna decyzja ARiMR o płatnościach bezpośrednich 
➢ Sprawozdanie za ostatni rok obrachunkowy oraz prognoza na rok 

bieżący (oświadczenie w załączniku Dane finansowe rolnika) 
➢ W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej zeznanie 

podatkowe PIT36, zeznanie podatkowe PIT6, decyzja US o 
wysokości zryczałtowanego podatku. 

➢ Polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. 



➢ W przypadku płatników VAT – deklaracje VAT za okres ostatnich 6 
m-cy,  

➢ W przypadku hodowli krów – faktury za 3 mies. sprzedaży mleka 
załącznik Kwestionariusz osobisty – rolnik   

 


