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Finansiel Leasing Morten Schwartz Nielsen Hent PDF Området for finansiel leasing har gennem de seneste
10 år udviklet sig markant og er nu en særdeles anvendt finansieringsform på lige fod med banklån. De

seneste år har retssystemet måtte gøre op med flere sager omkring finansiel leasing, hvor spørgsmål omkring
hvad leasing i realiteten er, bedømmelsen af mangler og aftaleindgåelsen har været fokuspunkter. I den

juridiske litteratur er der kun lavet enkelte værker omkring finansiel leasing, idet emnet dog er omtalt i flere
fremstillinger indenfor obligationsretten og kreditretten.

Tidligere litteratur på området har beskrevet leasing som en form for leje, hvilket ikke er retvisende for
finansiel leasing. Dette beskrives nærmere i bogen, som sætter fokus på udviklingen indenfor finansiel
leasing, herunder blandt andet regelgrundlaget samt parternes pligter og beføjelser overfor hinanden i et

finansielt leasingforhold. Bogen indeholder en gennemgang og systematisering af den betydelige praksis, der
foreligger på området.

Bogen er tænkt som en håndbog og opslagsværk for praktikere og domstolene.
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