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Co to jest leasing i gdzie jest uregulowany

Leasing 
Sposób na niższe koszty 

1. Co to jest leasing i gdzie jest uregulowany
Przedsiębiorca, który poszukuje finansowania zewnętrznego swojej działalności, a w szczególności 
jej obszarów inwestycyjnych, ma dzisiaj do dyspozycji kilka narzędzi finansowych. Oczywiście, w ta-
kiej sytuacji naturalne wydawać się może skorzystanie z oferty licznych banków. Jednak nie tylko 
produkty stricte bankowe powinny być tym, czym zainteresuje się taki podmiot. 

Od dłuższego już czasu obserwujemy prężny rozwój branży leasingowej, która oferuje swoim klientom produkty 
niejednokrotnie znacznie bardziej atrakcyjne, i to pod różnymi względami, niż banki (które bardzo często, mają wśród 
swoich spółek córek lub podmiotów powiązanych w inny sposób właśnie firmy leasingowe).

Czym zatem jest ten leasing? Odpowiedź na to pytanie, ale również na pytania typu: jakie są rodzaje leasingu, 
jakie są wady i zalety leasingu, jak wybrać leasing, jak rozliczyć leasing na płaszczyźnie bilansowej i podatkowej, 
a także na wiele innych, zawarte zostały w niniejszej publikacji. Jednak w tym miejscu, tytułem wprowadzenia, 
próbując odpowiedzieć na pytanie zasadnicze, co to jest leasing, należy stwierdzić, że jest to nowoczesna, pozaban
kowa, atrakcyjna fiskalnie i ekonomicznie dla korzystającego, forma finansowania inwestycji adresowana do przed
siębiorcy. Leasing pozwala na korzystanie z rzeczy (a na płaszczyźnie podatkowej również praw) bez konieczności 
angażowania jednorazowo dużych środków finansowych. Nie skutkuje automatycznym nabyciem rzeczy (prawa), 
ale jednocześnie zawiera gwarancję prawa zakupu, gdyby korzystający podjął taką decyzję (w terminie i na warun
kach określonych w umowie leasingu). 

Leasing daje możliwości precyzyjnego planowania finansowego, ale również podatkowego. Korzyści fiskalne są 
niejednokrotnie tymi, które przesądzą o wyborze takiej, a nie innej formy finansowania. Przy niektórych składni
kach majątku (jak np. samochody osobowe) to właśnie zalety podatkowe są jednym z istotniejszych motorów napę
dzających sprzedaż, a przez to rozwój leasingu w Polsce.

Na płaszczyźnie cywilnoprawnej umowy leasingu muszą być tworzone i interpretowane zgodnie z przepisami 
art. 7091–70918, czyli Tytułu XVII Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Jeżeli zapisy umowy nie regulują pewnych 
kwestii, to w sprawach spornych zastosowanie mają właśnie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zawieranie umowy leasingu
Dzięki zawarciu umowy leasingu przedsiębiorca otrzymuje niezbędną do prowadzenia działalności 
gospodarczej maszynę, urządzenie, samochód czy budynek. W zamian wnosi w określonych termi-
nach opłaty, nazywane też ratami leasingowymi.

Dla wielu firm podpisanie takiej umowy może okazać się dużo łatwiejsze niż otrzymanie kredytu lub pożycz
ki na realizację zamierzeń biznesowych. Leasingodawca nie wymaga przedstawiania aż tak znaczących zabezpie
czeń. Panuje też przekonanie, że do załatwienia jest relatywnie mniej formalności. Trzeba jednak pamiętać, że wy
bór odpowiedniego leasingu to proces, który wymaga czasu. Weryfikacja umowy nie powinna sprowadzać się tylko 
do analizy pozycji kwotowych zamieszczonych w podsumowaniu ofert, ale także szczegółowych warunków OWUL 
(ogólnych warunków umowy leasingowej). 

W praktyce obrotu gospodarczego treści kontraktów leasingu warunkowane są w istotny sposób unormowaniami 
podatkowymi, gdyż to właśnie prawo podatkowe i korzyści przewidziane dla leasingu na tej płaszczyźnie w istotny 
sposób wpłynęły na popularyzację takiej formy finansowania. 
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Błędem byłoby jednak pomniejszanie znaczenia unormowań prawa cywilnego odnoszących się do leasingu. 
To właśnie przepisy Kodeksu cywilnego, w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami umowy, są najistotniej
sze dla jego zażegnania lub rozwiązania. 

2.1.  Leasing według prawa cywilnego  
– najważniejsze cechy

Leasing jest „narzędziem finansowym” dedykowanym głównie przedsiębiorcom. Wprawdzie od dłuższego już 
czasu podejmowane są działania, których celem jest upowszechnienie tzw. leasingu konsumenckiego, tj. adresowa
nego do osób niebędących przedsiębiorcami, jednak na razie, o ile w ogóle funkcjonuje, to zajmuje minimalny, nie
mal niezauważalny, obszar rynku usług leasingowych (szacuje się, że jego udział w rynku cały czas nie przekracza 
jednego procenta, co ponad wszelką wątpliwość jest konsekwencją braku jakichkolwiek zachęt podatkowych skie
rowanych do samych konsumentów).

W analizach dotyczących leasingu, słusznie, zwraca się uwagę na to, że w swojej istocie leasing zawiera cechy dzier
żawy, kredytu, ale również, w pewnych formach leasingu ponad wszelką wątpliwość, sprzedaży rzeczy.

Należy stwierdzić, że w zależności od zastosowanego modelu leasingu, może on zbliżać się do najmu lub właśnie 
do zbycia jego przedmiotu.

Bez względu jaką formułę leasingu wybierzemy, to ponad wszystko musi on być postrzegany jako sposób finan
sowania zewnętrznego. Z uwagi na swoją specyfikę i dostosowane do niej regulacje prawne (bo z uwagi na historię 
leasingu w Polsce należy stwierdzić, że na treść przepisów istotny wpływ miała praktyka), leasing nie jest obciążony 
ograniczeniami wynikającymi z regulacji prawa bankowego czy rekomendacji KNF dotyczących kredytu bankowe
go. Przez to jest on prezentowany przez przedstawicieli branży leasingowej (a zwłaszcza osoby zajmujące się jego 
sprzedażą) jako łatwiejszy do pozyskania niż kredyt. Tak też jest postrzegany przez samych klientów, chociaż cza
sami nadgorliwość analityków weryfikujących sytuację klienta leasingowego (czy raczej przyszłego klienta) może 
zaburzyć ten obraz. 

2.1.1. Leasing jako usługa
Inaczej niż to jest na płaszczyźnie np. przepisów prawa podatkowego, a w szczególności w podatku od towarów 

i usług wobec jednej z form leasingu (kapitałowy), prawo cywilne kształtuje leasing ewidentnie jako usługę, a nie 
sprzedaż rzeczy. Usługę, dopiero której konsekwencją może być zbycie przedmiotu leasingu. Ważne jednak jest to, 
że na płaszczyźnie prawa cywilnego zbycie przedmiotu leasingu, chociaż bezpośrednio powiązane z nim samym, 
stanowi odrębną czynność.

Zgodnie z zasadami cywilnoprawnymi, w ramach umowy leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje 
się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okreś
lonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo używania i pobierania 
pożytków przez czas oznaczony. Korzystający natomiast zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych 
ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez fi
nansującego.

Zatem leasing, z natury swojej, jest umową profesjonalną, tzn. inaczej niż np. najem czy dzierżawa, jest świadcze
niem, które musi być wykonywane przez przedsiębiorcę, który nie tylko wykonuje działalność gospodarczą, ale jej 
przedmiotem jest świadczenie usługi leasingu. To w ramach takiej działalności nabywa on określoną rzecz po to, aby 
ją następnie odpłatnie udostępnić korzystającemu. 

Jednak wbrew temu, co mogłoby się niekiedy wydawać, świadczenie usług leasingu nie stanowi tzw. działalności 
regulowanej, co oznacza, że każdy przedsiębiorca może taką wykonywać.

2.1.2. Przedmiot leasingu
Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują lea

singu praw, ograniczając się tylko i wyłącznie do 
oddania w leasing rzeczy. To nie oznacza, że w ob
rocie gospodarczym nie spotkamy się z leasingiem 
np. prawa użytkowania wieczystego gruntu. Tego 
rodzaju kontrakty funkcjonują na podstawie swo
body kontraktowania jako umowy nienazwane (fak
tycznie to prawo podatkowe powoduje, że przedsię
biorcy decydują się na takie umowy).

SŁOWNICZEK
Umowami nienazwanymi określamy te kontrakty, które nie 
są normowane na płaszczyźnie prawa cywilnego, a które 
funkcjonują na podstawie swobody kontraktowania (tak 
jak przed grudniem 2000 roku funkcjonowała cała umowa 
leasingu), do których ewentualnie mają odpowiednio za-
stosowanie przepisy cywilnoprawne dotyczące leasingu.
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W wyroku z 15 maja 2008 r. (I CSK 548/07) Sąd Najwyższy stwierdził:

SN
  Przepisy kodeksu cywilnego o umowie  leasingu należy stosować w drodze analogii  także do umów za

strzegających możliwość żądania przez korzystającego przeniesienia na niego własności oddanej mu do 
używania rzeczy za określoną, dodatkową opłatą, jeżeli uzgodnione raty wynagrodzenia wraz z tą do

datkową opłatą odpowiadają cenie nabycia rzeczy. Jest to uzasadnione zasadniczym podobieństwem tych umów 
do kodeksowego modelu umowy leasingu. Opłata leasingowa jest w tych umowach skonstruowana w sposób zgod
ny co do istoty z rozwiązaniem przewidzianym w art. 7091 k.c.

Wprawdzie wyrok odnosi się do umów dotyczących rzeczy, jednak wskazuje na odpowiednią właściwość prze
pisów dotyczących leasingu również przy umowach nienazwanych, które cechują się podobieństwem stosowanych 
rozwiązań do zasad typowych leasingowi. 

Według prawa cywilnego przedmiotem leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak i grunty (ale grunty, a nie 
prawo do ich używania – nawet wieczystego), budynki i budowle. 

W przypadku budynków usytuowanych na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym finansowanie ich za po
mocą leasingu wiązać się musi z zawarciem odrębnej umowy dla uzyskania prawa do korzystania z gruntu (najczęś
ciej będzie to dzierżawa, a obecnie – po zmianach w prawie podatkowym – leasing finansowy, ale w ujęciu podatko
wym, a według prawa cywilnego – umowa nienazwana o cechach leasingu kapitałowego).  

2.1.3. Nabycie rzeczy
Wskazując na najważniejsze cechy leasingu, podkreślić należy, że jego zasadniczą cechą jest nabycie przez finan

sującego rzeczy od oznaczonego zbywcy celem oddania jej w używanie (również używanie i pobieranie pożytków) 
korzystającemu.

Zatem, według prawa cywilnego, nie jest leasingiem sensu stricte umowa, w ramach której finansujący nie nabywa 
rzeczy od ustalonego z korzystającym, tj. oznaczonego, zbywcy, a oddaje mu w korzystanie rzecz, która już wcześ
niej była własnością finansującego, w tym rzecz, którą ów finansujący wytworzył we własnym zakresie. Tymczasem 
z takimi umowami coraz częściej będziemy spotykali się w obrocie gospodarczym, gdyż od 2013 r. prawo podatkowe 
stworzyło możliwości do ich zawierania (wcześniej było to zazwyczaj totalnie nieuzasadnione ekonomicznie). Takie 
umowy, jako kolejne już, nie są leasingiem w znaczeniu cywilnoprawnym, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stro
ny zawiązały stosunek cywilnoprawny o cechach leasingu, do którego – zwłaszcza z odpowiednimi postanowieniami 
umownymi – będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy właściwe dla leasingu (tak np. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 15 maja 2008 r., I CSK 548/07). 

2.1.4. Czas trwania umowy
Kolejną kodeksową cechą leasingu jest oznaczony czas trwania umowy leasingu. Oznaczony czas trwania umowy 

leasingu ma swoje bardzo istotne implikacje cywilnoprawne, gdyż – co do zasady – nie może być ona wypowiadana 
i w efekcie tego rozwiązywana przed upływem okresu przewidzianego w kontrakcie. 

!
  UWAGA

Leasingobiorca nie może rozwiązać umowy leasingu przed upływem terminu jej ważności.

O tym musi pamiętać każdy przedsiębiorca decydujący się na taką formę finansowania. Przepisy Kodeksu cywil
nego przewidują jedynie okoliczności, w których finansujący może rozwiązać umowę i to tylko on posiada takie 
bezwzględne uprawnienie. Zatem finansujący również nie ma swobody, bo jego uprawnienie jest ograniczone do 
konkretnych okoliczności wskazanych w przepisach.

Zgodnie z przepisami, finansujący może rozwiązać umowę, i to w trybie ze skutkiem natychmiastowym (jeśli stro
ny nie umówiły się inaczej w kontrakcie kreującym leasing), gdy:
■	  mimo upomnienia na piśmie korzystający nie utrzymuje rzeczy w należytym stanie, nie dokonuje jej konserwacji 

i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, nie ponosi ciężarów związanych z włas
nością lub posiadaniem rzeczy,

■	  mimo upomnienia na piśmie, korzystający używa rzeczy w sposób inny niż określony w umowie, a przy braku zapisów 
umownych co do sposobu używania, w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy,

■	  mimo upomnienia na piśmie nie usunął zmian w rzeczy, które zostały przez niego dokonane bez zgody finansu
jącego,

■	  bez zgody finansującego oddał rzecz do używania osobie trzeciej. 
Ponadto wypowiedzenie umowy przez finansującego jest możliwe, jeżeli po stronie korzystającego występują 

opóźnienia płatnicze. Przy czym prawodawca wskazuje, że dopiero gdy korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą 
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co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy 
do zapłacenia zaległości, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowie
dzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym (chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia).

Co ważne, prawodawca wyraźnie wskazał, że postanowienia umowne mniej korzystne dla leasingobiorcy są nieważne. 
W przypadku umowy leasingu niedopuszczalnym jest zapisanie w umowie (w tym w ogólnych warunkach) in

nych przesłanek uprawniających którąś ze stron (a w szczególności finansującego) do przedterminowego rozwią
zania umowy leasingu. Jednak opóźnienia w regulowaniu zobowiązań leasingowych mogą mieć negatywny skutek, 
bo niekiedy zapłata zaległości, tyle że po wyznaczonym terminie, może nie uratować korzystającego przed rozwią
zaniem umowy przez finansującego.

Szanując zasadę prawa cywilnego, według której umowa leasingu zawarta jest na konkretny czas, można stwier
dzić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony zgodnie postanowiły o wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W takiej 
sytuacji należy sporządzić stosowny aneks, który skróci okres umowy, co – oczywiście  najczęściej wiąże się z ko
niecznością uiszczenia przez korzystającego dodatkowej opłaty. Jednak takie rozwiązanie należy uznać za prawnie 
akceptowalne i pozostające w zgodzie z oczekiwaniami samych korzystających (oczywiście nie obowiązek uiszcze
nia opłaty, a skuteczność zgodnego postanowienia o zmianie okresu trwania umowy).

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony, również obowiązkowo w drodze zgodnie sporządzonego aneksu, 
wydłużyły okres trwania umowy leasingu.

2.1.5. Szczególna ochrona leasingobiorcy
Tym, co może obecnie przekonywać do leasingu przedsiębiorców niechętnych jemu, to szczególna ochrona korzysta

jącego przed upadłością leasingodawcy (jest to ważne w kontekście czasowego charakteru umowy). O ile bowiem, co 
do zasady, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub 
w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemne
go lub od umowy odstąpić, o tyle nie może tylko i wyłącznie ze względu na ogłoszenie upadłości leasingodawcy dopro
wadzić do jednostronnego rozwiązania umów leasingu (bez znaczenia jest tutaj rodzaj leasingu – finansowy, operacyj
ny etc.). Umowy leasingu muszą więc w dalszym ciągu obowiązywać i być realizowane. I to jest jedna z ważniejszych 
zalet sklasyfikowania umowy jako leasing według prawa cywilnego. 

!
  UWAGA

Ogłoszenie upadłości finansującego (leasingodawcy) nie ma żadnego wpływu na dalsze istnie
nie czy wykonywanie zawartej wcześniej umowy leasingu.

Pomimo że nabycie przedmiotu leasingu jest odrębną umową przyrzeczoną w umowie leasingu (zapisaną jako 
opcja wykupu), również opcje zakupu przewidziane w umowie leasingowej pozostają w mocy pomimo upadłości 
finansującego. 

Zatem ogłoszenie upadłości finansującego (leasingodawcy) nie ma żadnego wpływu na dalsze istnienie czy wyko
nywanie zawartej wcześniej umowy leasingu (inaczej niż przy innych umowach wzajemnych).

O ile upadłość finansującego nie powinna wywierać wpływu na przebieg umowy, o tyle w orzecznictwie Sądu Naj
wyższego przyjęła się interpretacja, że leasingodawca ma prawo do rozwiązania umowy leasingu z powodu braku 
płatności również wówczas, gdy korzystający pozostaje w upadłości.

2.1.6. Wynagrodzenie leasingodawcy
Ostatnią już kodeksową cechą umowy leasingu jest ta, w myśl której korzystający zobowiązuje się zapłacić finan

sującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu 
nabycia rzeczy przez finansującego.

Podkreślić trzeba, że odnosząc wartość wynagrodzenia finansującego do ceny nabycia przedmiotu leasingu i usta
lając jej minimalną wartość, prawodawca w wyraźny sposób odróżnił leasing od typowych umów o używanie bądź 
używanie i pobieranie pożytków, jakimi są najem i dzierżawa.

Pomimo odrębnego od samej umowy leasingu umowy wykupu przedmiotu leasingu, w praktyce przyjmuje się 
(co znów ma swoje uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego), że do wynagrodzenia finansującego, czyli do 
sumy opłat leasingowych, można i należy wliczać wynagrodzenie za przeniesienie własności przedmiotu leasingu, 
nawet pomimo iż jest to tylko opcja, nieobligująca korzystającego do skorzystania z niej.   

Podsumowując, należy stwierdzić, że umowa leasingu kreuje stosunek prawny, który – dla odpowiedniego jego 
przyporządkowania według prawa cywilnego – musi spełniać określone warunki i posiadać określone cechy. Dopie
ro gdy takie przesłanki są wypełnione, mają bezpośrednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego normujące lea
sing, ze wszystkimi tego skutkami. 
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Oprócz „typowego” leasingu cywilnoprawnego w praktyce obrotu gospodarczego funkcjonują umowy nienazwa
ne o istotnych cechach leasingu, które często tak są nazywane. Z drugiej strony niekiedy „typowe” umowy leasingu 
określane są innym mianem, np. najem długoterminowy. Należy jednak pamiętać, że to nie nazwa, tylko postano
wienia umowy decydują o właściwości przepisów, a na zapisy kontraktów bardzo często ogromny wpływ mają prze
pisy prawa podatkowego, nie tylko cywilnego. 

!
  UWAGA

Pamiętaj, że to nie nazwa, tylko postanowienia umowy decydują o tym, z jaką transakcją mamy 
do czynienia.

2.2.  Rodzaje umów leasingu i umów o cechach leasingu  
najczęściej występujące w obrocie gospodarczym 

Najczęściej spotykany, podstawowy podział umów leasingu sprowadza się do wyodrębnienia umów leasingu fi
nansowego (kapitałowego) i operacyjnego. Co ważne, podział taki dokonywany jest na podstawie prawa podatko
wego i prawa bilansowego, w których nazwy takie nie funkcjonują. 

Dokonując klasyfikacji szerokorozumianego leasingu, kierując się praktyką gospodarczą, a nie tylko przepisami 
Kodeksu cywilnego, należy wziąć pod uwagę różne aspekty, jak np. status rzeczy będącej przedmiotem leasingu, 
walutę opłat leasingowych, źródło pochodzenia przedmiotu leasingu, zakres działania finansującego, prawa finan
sującego do rzeczy będącej przedmiotem leasingu.

W praktyce możemy spotkać różne kryteria klasyfikacji i bardzo różne formy leasingu. 

Tabela 1. Formy leasingu i kryteria jego klasyfikacji

Forma leasingu Charakterystyka

1 2

Leasing zwrotny  
(z ang. sale and lease back)

Cechuje się tym, że finansujący (leasingodawca) nabywa rzecz mającą być przedmio
tem leasingu bezpośrednio od podmiotu, który następnie jest korzystającym (leasingo
biorcą). Najważniejszą funkcją tego rodzaju leasingu jest istotna i znacząca poprawa 
płynności finansowej korzystającego (leasingobiorcy), który wpierw poniósł wydatki 
na wytworzenie (rzadziej nabycie) rzeczy, często posiłkując się w tym celu finansowa
niem zewnętrznym, np. w postaci kredytu, a następnie dokonuje jej sprzedaży dla fir
my leasingowej, otrzymując od niej środki pieniężne (uwalniając je). Następnie, biorąc 
w leasing sprzedaną wcześniej przez siebie rzecz, ponosi miesięczne opłaty za korzy
stanie z niej. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby umowa leasingu zwrot
nego zawierała opcję wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. 
Podkreślić należy, że leasing zwrotny może przyjmować na płaszczyźnie prawa za
równo postać leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing ruchomości  
(rzeczy ruchomych)

Jak wskazuje nazwa, jego przedmiotem są ruchomości. W praktyce najczęściej 
przedmiotem tego rodzaju leasingu są samochody, ale oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby w ten sposób finansowane było korzystanie (nabycie) z linii 
produkcyjnych, sprzętu dla handlu, sprzętu informatycznego, sprzętu biurowe
go, urządzeń medycznych, itp. W zasadzie jedynym ograniczeniem jest tutaj po
mysłowość korzystających, otwartość finansujących, a ze względu na regulacje po
datkowe, również przepisy dotyczące klasyfikacji środków trwałych. Tego rodzaju 
leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać leasingu opera
cyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing nieruchomości  Budynków, budowli w tym budynków, budowli, lokali użytkowych, biur, magazy
nów lub hal produkcyjnych itp. Z przyczyn stricte podatkowych ta forma leasingu 
jest odróżniona od następnej – leasingu gruntów.
Tego rodzaju leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać lea
singu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing gruntów Tego rodzaju leasing dotyczy wyłącznie własności gruntów i może przyjmować na 
płaszczyźnie prawa podatkowego wyłącznie postać leasingu finansowego.
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1 2

Leasing rzeczy używanych Ze względu na zmiany w prawie podatkowym ta forma leasingu przybiera na po
pularności. Leasing rzeczy używanych może funkcjonować na zasadach ogólnych 
oraz w ramach releasingu, czyli kolejnej umowy z tym samym korzystającym. Jak 
nazwa wskazuje, polega on na oddaniu w użytkowanie rzeczy używanych – domi
nuje w tym wypadku leasing samochodów, maszyn i urządzeń, komputerów. Tego 
rodzaju leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać leasingu 
operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing praw Przedmiotem takiego leasingu są nie rzeczy, a prawa. W przypadku leasingu praw 
należy mówić o quasi leasingu, tj. umowie, która pełni funkcje leasingu i do której 
odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące leasingu. Tego rodzaju leasing może 
przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać leasingu operacyjnego, jak 
i leasingu finansowego, przy czym jeżeli chodzi o leasing użytkowania wieczyste
go, to w grę wchodzi wyłącznie leasing finansowy.

Leasing bezpośredni 
(czasami nazywany  
firmowym)

O charakterze decyduje status finansującego, a dokładniej jego „pozycja” w łańcu
chu dostaw. W przypadku leasingu bezpośredniego należy mówić o quasi leasingu, 
tj. umowie, która pełni funkcje leasingu i do której odpowiednio stosuje się prze
pisy dotyczące leasingu. W takiej sytuacji finansującym jest producent przedmiotu 
umowy. Tego rodzaju leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno 
postać leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing pośredni O charakterze decyduje status finansującego, a dokładniej jego „pozycja” w łańcuchu 
dostaw. W przypadku leasingu pośredniego finansujący, zgodnie z treścią przepisów 
prawa cywilnego, zajmując się profesjonalnie świadczeniem usług lea singu, nabywa 
przedmiot umowy leasingu od oznaczonego producenta w celu oddania go do używa
nia na podstawie umowy leasingu. Tego rodzaju leasing może przyjmować na płasz
czyźnie prawa zarówno postać leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing złotówkowy Istotą leasingu złotówkowego jest to, że wszystkie wartości zawarte w umowie 
wyrażone są w złotych polskich (również bez zastosowania klauzul walutowych). 
W tej formule funkcjonuje większość umów leasingu występujących na rynku. Tego 
rodzaju leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać leasingu 
operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing denominowany 
w walucie

Istotą takiego leasingu jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej walutowej, za 
pomocą której identyfikowana jest wysokość poszczególnych rat. W parze z taką 
klauzulą idzie najczęściej odwołanie się do oprocentowania definiowanego na 
podstawie LIBOR. Zaznaczyć trzeba, że spłata poszczególnych rat leasingowych 
odbywa się w PLN. Podobnie spłata wartości początkowej, inne opłaty leasingowe, 
wykup dokonywane są w złotówkach. W przypadku takich umów należy uwzględ
nić ryzyko kursowe, tj. ryzyko wahań kursów walutowych. Tego rodzaju leasing 
może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać leasingu operacyjnego, 
jak i leasingu finansowego.

Leasing walutowy Inaczej niż w przypadku leasingu denominowanego opłaty leasingowe uiszczane są 
w walucie obcej. Jeszcze kilka lat temu dla zawarcia takiej umowy koniecznym było uzy
skanie zezwolenia dewizowego. Obecnie nie jest to wymagane (zniesiono zasadę walu
towości, dając tym samym rezydentom możliwość  faktycznego rozliczania się również 
w walutach innych niż polskie złote). Oczywiście, w takim przypadku oprocentowanie 
definiowane jest na podstawie LIBOR. Tego rodzaju leasing może przyjmować na płasz
czyźnie prawa zarówno postać leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing ze stałą stopą  
oprocentowania

Przez cały okres trwania umowy oprocentowanie jest stałe. Taka forma daje moż
liwości precyzyjnego zaplanowania wysokości opłat, ale tego rodzaju leasing wy
stępuje rzadko i zazwyczaj jest droższy od leasingu opierającego się na zmiennej 
stopie.  Tego rodzaju leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno 
postać leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.

Leasing ze zmienną stopą 
oprocentowania

Oprocentowanie podlega modyfikacjom wraz ze zmianami wskaźnika bazowego. 
Tego rodzaju leasing może przyjmować na płaszczyźnie prawa zarówno postać lea
singu operacyjnego, jak i leasingu finansowego.
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2.3.  Zanim zdecydujesz się na leasing  
– najważniejsze zalety i wady leasingu

Jeżeli czytamy bądź oglądamy reklamy, to każdy produkt jest najlepszy, najtańszy i w ogóle „naj”. Nie inaczej jest 
z reklamami leasingu. Oczywiście, nie zarzucając nikomu stosowania nieuczciwej reklamy, musimy sami, kierując się 
własną wiedzą, doświadczeniem, ale nade wszystko potrzebami, zdecydować co dla nas jest najlepszym rozwiązaniem 
i czy zawsze jest to leasing. Z tego powodu warto przyjrzeć się nieco dokładniej, jakie zalety, a jakie wady ma leasing.

2.3.1. Zalety leasingu (inne niż podatkowe)
Nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, że handlowcy z firm branży leasingowej mogliby mnożyć zalety lea

singu i z pełnym przekonaniem wykazywać jego przewagę nad innymi formami finansowania. Nie da się ukryć, że 
w niektórych obszarach funkcjonowania sektora leasingowego (jak np. leasing samochodów osobowych) większość 
zalet sprowadza się do pozytywnych implikacji podatkowych czy raczej do eliminowania niekorzystnych skutków 
podatkowych innych form nabycia określonych rzeczy. 

Jednak w tym miejscu spróbujmy wskazać inne niż podatkowe korzyści płynące z finansowania swojej działalnoś
ci (inwestycji) w formie leasingu.  

Można bowiem znaleźć kilka, innych niż podatkowe, powodów, które mogą skłonić firmę do korzystania z leasingu:
 1.  Mniejsze wymagania co do kondycji finansowej korzystającego – ze względu na to, że przedmiot leasingu, cho

ciaż znajduje się w posiadaniu korzystającego, jest własnością finansującego, przez cały okres umowy możli
we jest zastosowanie nieco mniej restrykcyjnych, a przez to i tańszych, oraz mniej uciążliwych, zabezpieczeń. 
W niektórych obszarach działalności firm leasingowych (np. leasing samochodów, nieruchomości, sprzętu 
informatycznego) de  facto jedynymi formami zabezpieczenia jest weksel, względnie weksel z poręczeniem 
wek slowym i cesja polisy ubezpieczenia.

 2.  Niższe koszty pozyskania środków przez korzystającego – z tego samego powodu co w pkt 1, tj. z uwagi na ograni
czone ryzyko, ale również potencjalnie niższe koszty windykacyjne. Powodem niższej ceny leasingu jest również 
dopuszczalna mniejsza niż np. w banku dyscyplina, jeżeli chodzi o tworzone zabezpieczenia.

 3.  Bardziej elastyczne podejście do oceny kondycji finansowej korzystającego – m.in. przez brak skrępowania 
leasingodawcy rekomendacjami KNF (patrz również pkt 1). 

 4.  Prostsze procedury zawierania umowy i odformalizowanie postępowania – wiele firm zadowala się tylko 
oświadczeniami o braku zaległości fiskalnych, ograniczając się do weryfikacji potencjalnego klienta w Krajo
wym Rejestrze Długów (patrz także pkt 1–3).

 5.  W założeniu zobowiązania leasingowe nie zmniejszają zdolności kredytowej przedsiębiorcy, tak jak to ma miej
sce w przypadku kredytu, przy jednoczesnym zwiększeniu lub zachowaniu płynności finansowej (np. leasing 
zwrotny).

 6.  Ochrona przed upadłością finansującego – upadłość finansującego nie stanowi samodzielnej przesłanki do roz
wiązania umowy leasingu.  

 7.  Finansowanie inwestycji, dające korzystającemu możliwość dostępu do dóbr inwestycyjnych bez angażowania 
dużych środków na ich zakup – hasło, które jest powtarzane przez handlowców firm leasingowych jak mantra, 
które w istocie ma w sobie dużo prawdy.

 8.  Możliwość dość precyzyjnego planowania finansowego dotyczącego przyszłych okresów, czasami w perspekty
wie kilku lat.

 9.  Dość duża elastyczność kształtowania bieżących obciążeń finansowych poprzez wpływanie na wysokość po
szczególnych rat leasingowych. 

10.  Możliwość negocjowania warunków finansowych nabycia przedmiotu leasingu – w wielu przypadkach, zwłasz
cza przy leasingu firmowym (bezpośrednim) albo okołofirmowym (czyli usługa leasingu świadczona przez 
podmiot powiązany z dostawcą). 

11.  Możliwość uzyskania dodatkowych korzyści od partnerów biznesowych leasingodawcy, jak np. tańsze, a czasa
mi wręcz darmowe (w pewnym okresie) ubezpieczenie przedmiotu leasingu – w wielu przypadkach, zwłaszcza 
przy leasingu firmowym (bezpośrednim) albo okołofirmowym (czyli usługa leasingu świadczona przez pod
miot powiązany z dostawcą).

12.  Przy zachowaniu opcji zakupu brak obowiązku zakupu przedmiotu leasingu po okresie umowy – daje możliwoś
ci reagowania na nowinki technologiczne, ale i zmienne potrzeby korzystającego.

13.  Możliwość stosunkowo łatwego (nie zawsze taniego) wystąpienia z umowy (za zgodą leasingodawcy).
14.  Możliwość zawarcia kolejnej umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu (nie zawsze opłacalne, ale 

zazwyczaj możliwe).
15.  Możliwość cesjonowania (tj. odsprzedaży) umowy leasingu, a co za tym idzie – reagowania na zmiany sytuacji 

finansowej, zmiany potrzeb korzystającego.    
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16.  Obowiązek rozliczenia przez finansującego korzyści występujących w przypadku wcześniejszego rozwiązania 
umowy, w tym w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu. 

17.  Pozycja korzystającego wobec dostawcy rzeczy – roszczenia właściwe dla nabywcy pomimo braku formalnego 
statusu nabywcy.

18.  Możliwość wyboru dostawcy rzeczy będącej przedmiotem leasingu i swobodnego jej skonfigurowania.
19.  Pogorszenie sytuacji finansowej korzystającego, przy braku opóźnień płatniczych nie może być przesłanką do 

rozwiązania umowy.
20.  Korzyści podatkowe, w tym płynące z elastyczności płatności leasingowych. 

2.3.2. Wady leasingu 
Wobec dwudziestu najważniejszych zalet leasingu wydawałoby się, że decyzja o wyborze tej formy jako sposób 

finansowania jest przesądzona. Nim jednak zdecydujemy się na nią, warto zapoznać się z najważniejszymi wadami. 
Warto zwrócić uwagę na to, że niekiedy wady i zalety mają swoje źródło w tych samych okolicznościach faktycznych:

 1.  Korzystający nie może zbyć przedmiotu leasingu – jest to bezpośrednią konsekwencją tego, że przedmiot lea
singu, chociaż znajduje się w posiadaniu korzystającego, pozostaje własnością finansującego przez cały okres 
umowy.

 2.  Korzystający nie może ustanowić zabezpieczenia na przedmiocie leasingu.
 3.  Korzystający nie może – bez odrębnej zgody finansującego – dokonywać istotnych zmian w rzeczy, nie może 

zmieniać przeznaczenia rzeczy (w istotny sposób).
 4.  Przez cały okres umowy leasingu korzystający musi ubezpieczać rzecz i dokonywać cesji polisy (odszkodowa

nia) na finansującego.
 5.  Ze względu na to, że przedmiot leasingu jest własnością finansującego przez cały okres umowy, leasingodawca 

może ograniczać krąg towarzystw ubezpieczeniowych, z których korzystający może skorzystać przy ubezpie
czeniu przedmiotu leasingu.

 6.  Finansujący może ingerować w sposób i miejsce napraw przedmiotu leasingu.
 7.  Finansujący niejednokrotnie nakłada kary za niedopełnienie obowiązku korzystania przy naprawach z autory

zowanych serwisów. 
 8.  Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. Czasami za taką zgo

dę korzystający pobiera odrębne wynagrodzenie.
 9.  W przypadku utraty przedmiotu leasingu finansujący może postawić w stan wymagalności całość przyszłych 

należnych mu rat, wyznaczając przy tym krótki termin płatności. 
10.   Opóźnienie płatnicze, nawet na końcowym etapie umowy, może spowodować rozwiązanie umowy.
11.  Finansujący może weryfikować kondycję finansową korzystającego i żądać dodatkowych zabezpieczeń.
12.  Cesja umowy leasingu wymaga zgody finansującego i wiąże się z dodatkowymi opłatami.
13.  Korzystający nie może żądać skrócenia umowy leasingu (może jedynie wnioskować o aneks do umowy).
14.  Zmiana harmonogramu płatności najczęściej wiąże się z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.
15.  Skrócenie umowy leasingu (za zgodą finansującego)  skutkuje koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.
16.  Mnogość opłat za dodatkowe świadczenia.
17.  Skomplikowany charakter OWUL (ogólne warunki umowy leasingowej).

2.4.  Zanim podpiszesz umowę – pułapki w umowie leasingu 
Oczywiście, nie można twierdzić, że leasingodawcy nie robią nic innego jak knują, aby ograć przeciwnika, którym 

jest korzystający. Nawet jeżeli niektórzy klienci firm leasingowych mają czasami takie wrażenie, to w większości 
przypadków osoby kierujące firmami leasingowymi zdają sobie sprawę, że klient nie jest przeciwnikiem tylko part
nerem w biznesie, bez którego leasingodawca nie mógłby funkcjonować, i mogą funkcjonować modele postępowa
nia, w których obie strony będą usatysfakcjonowane. 

Oczywiście, nie chodzi o to, aby finansujący spełniał wszystkie zachcianki klienta, ale wzajemne, partnerskie trak
towanie się stron jest dobrym punktem wyjścia w kształtowaniu relacji pomiędzy finansującym i korzystającym.

Bez wątpienia trudno byłoby o dobrą współpracę w sytuacji, w której na samym początku jedna ze stron masko
wałaby i przemycałaby w przydługich OWUL klauzule, które nie do końca są akceptowalne przez klienta, a o których 
handlowiec sprzedający leasing zapomniał wspomnieć.

Stąd właśnie warto zwrócić uwagę na kilka typowych i nieco mniej standardowych pułapek, które jeszcze cały 
czas znajdziemy w umowach leasingu. 

Co ważne, często nie chodzi tutaj o jakieś wielkie kwotowo pozycje, jednak niekiedy samo ich zamieszczenie 
w umowie może zdradzać stosunek finansującego do korzystających, chodzi o zasady.
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Generalnie niekorzystne klauzule umowne będące rzeczywistymi pułapkami w umowach leasingu można podzie
lić na kilka grup:
1.  Opłaty.
2.  Dodatkowe świadczenia.
3.  Dodatkowe koszty ceny pieniądza.
4.  Opłaty za dodatkowe świadczenia.
5.  Problemy z płynnością.
6.  Bieżąca eksploatacja.
7.  Zdarzenia losowe.
8.  Dodatkowe zapisy dla wspólników spółek cywilnych.

Są to najczęściej występujące, względnie najbardziej niebezpieczne klauzule umowne, z którymi, niestety, cały 
czas (pomimo ogólnej istotnej poprawy) mogą spotykać się klienci firm leasingowych. 

Rzecz jasna musimy uważać na jeszcze inne efekty kreatywności i pracy twórczej prawników pracujących dla lea
singodawców. Dlatego przed wyborem oferty i zawiązaniem umowy leasingu warto poświęcić trochę czasu na po
równanie kilku opcji, a być może nawet skorzystania z pomocy specjalisty.

!
  UWAGA

Zawsze sprawdź, czy w OWUL nie zostały zamieszczone zapisy pozwalające na  jednostronną 
zmianę treści umowy, z samym tylko powiadomieniem korzystającego. 

2.4.1. Opłaty
Pierwsza grupa niekorzystnych klauzul związana jest z opłatami, a dokładniej ze sposobem kalkulacji podstawo

wej z nich – ceny leasingu. Ważne jest to, jak liczone jest oprocentowanie i jak szybka jest zmiana jego wysokości. 
Większość umów leasingu opiera się na zmiennym WIBOR i trudno się temu dziwić. Jednak generalnie instytucje 
finansowe mają to do siebie, że szybko reagują na podwyżki, a nieco wolnej na obniżki oprocentowana. Aby uniknąć 
nieprzyjemnego zaskoczenia, należy przyjrzeć się zapisom mówiącym o okresach, w jakich zmiany będą uwzględ
niane. Należy zwrócić uwagę na to, by zapisy dotyczące terminów i sposobu obliczenia oprocentowania, a w efek
cie i wysokości raty, którą korzystający musi zapłacić finansującemu, były maksymalnie transparentne. Im bardziej 
skomplikowane i niejednoznaczne zasady, tym większe prawdopodobieństwo, że w ogólnym rozrachunku to korzy
stającemu przyjdzie dopłacić do umowy, bez względu na kierunek zmian stóp procentowych.

Czasami (obiektywnie rzecz ujmując bardzo rzadko, ale jednak)  można spotkać się z zapisami umownymi, które prze
widują zwiększenie ceny leasingu niezależnie od zmiany WIBOR. Jest to determinowane np. kondycją finansową korzy
stającego, cenami rzeczy będącymi przedmiotem leasingu czy innymi ukrytymi wskaźnikami. 

Niestety, już powszechne jest zamieszczanie w OWUL zapisów, zgodnie z którymi w przypadku pogorszenia się 
kondycji finansowej korzystającego finansujący ma prawo żądać dodatkowych zabezpieczeń. Nie wskazuje się przy 
tym, jakich to zabezpieczeń może domagać się finansujący. Warunek ten zazwyczaj zamieszczany jest pod rygorem 
rozwiązania umowy (co, wobec przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zasad wypowiadania umowy, jest zapi
sem niezgodnym z regulacjami dotyczącymi leasingu). Ponadto stosowane są tutaj nieostre zapisy typu: w przypad
ku, gdy w ocenie Finansującego, sytuacja finansowa Korzystającego może stwarzać zagrożenie dla należytego wykony
wania umowy – co to za ocena, co to za zagrożenie, ale właściwe pytanie powinno być, ile kosztuje odejście od tego 
problemu. 

Należy uważać na promocje! Zdecydowanie nieczystym zagraniem jest takie, w ramach którego finansujący ogła
sza promocję cenową, obniżając swoją marżę, która to wzrasta po zakończeniu okresu promocyjnego. W ten sposób 
lea singodawca prezentuje nie tylko w ofercie, ale nawet w umowie atrakcyjnie wyglądający harmonogram płatności 
rat, a jednocześnie w treści umowy zamieszcza zapisy wskazujące, że marża przyjęta do kalkulacji ceny i stworzenia 
harmonogramu wpisanego do umowy jest promocyjną i po zakończeniu promocji marża wzrośnie. Jeżeli klient wy
chwyci taki zapis i zada pytanie, jaki w takim razie jest sens zamieszczać harmonogram rat, który zawiera marżę pro
mocyjną, to niekiedy może dowiedzieć się, że ze względu na brak informacji co do czasu trwania promocji zasadne jest 
przedstawienie takiego, a nie innego harmonogramu.

2.4.2.  Dodatkowe świadczenia
Druga grupa niekorzystnych klauzul sprowadza się do wymuszania na korzystającym, aby ten nabywał od lea

singodawcy lub podmiotów z nim współpracujących bądź powiązanych dodatkowych świadczeń, które nie za
wsze są przydatne dla korzystającego. Niekiedy promocyjna cena leasingu jest bezpośrednio związana z koniecz
nością nabywania dodatkowych usług, bądź to od finansującego, bądź od jego partnerów biznesowych, jeszcze 
częściej od podmiotów z nimi powiązanych. Ze względu na to, że duża grupa finansujących to spółki pozostające 
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w grupie podmiotów powiązanych z bankami, niejednokrotnie warunkiem skorzystania z promocji jest np. prze
niesienie rachunku firmowego do powiązanego banku. Takie dodatkowe wymogi powodują niejednokrotnie, że 
leasing przestaje być tani. Stąd należy uważać na opcje typu:  ubezpieczenie spłaty leasingu (oczywiście w kon
kretnej firmie), ubezpieczenie straty finansowej  (oczywiście w konkretnej firmie), w przypadku leasingu środ
ków transportu – zawiązanie umowy karty paliwowej, opłaty za portal internetowy służący do obsługi umowy 
leasingu, montaż dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych, ubezpieczenie przedmiotu leasingu w konkret
nym towarzystwie.

Przykładowy zapis z OWUL: 
Korzystający zobowiązuje się zamontować zabezpieczenia zarówno samego Przedmiotu Leasingu, jak i miejsca prze

chowywania Przedmiotu Leasingu. 

2.4.3. Dodatkowe koszty ceny pieniądza
Należy uważać na różnego rodzaju kaucje gwarancyjne czy depozyty, które musi wpłacać korzystający i które 

przez cały okres trwania umowy są jego własnością, jednak będąc kaucją czy depozytem są w posiadaniu leasin
godawcy, przez co „nie pracują” dla leasingobiorcy (np. nie podlegają oprocentowaniu). Po zakończeniu umowy 
tego rodzaju kaucje (depozyty) często nie są zwracane leasingobiorcy, gdyż zazwyczaj są z „czymś” rozliczane.

2.4.4. Opłaty za … wszystko
Zapoznając się z ofertą, należy zapytać o opłaty za dodatkowe świadczenia wynikające z używania przed

miotu leasingu. Prawdziwą skarbnicą zapisów niekorzystnych dla korzystającego są, w przypadku niektó
rych firm leasingowych, tabele opłat i takie pozycje jak opłaty za zmianę ubezpieczyciela, opłaty za wezwa
nia, opłaty za inne czynności windykacyjne, opłaty za zamianę adresu korzystającego, opłata za rozpatrzenie 
wniosku (oczywiście gdy nie dojdzie do realizacji wnioskowanej czynności, bo za samą czynność jest odrębna 
opłata), zezwolenie na wyjazd za granicę (przy środkach transportu), opłata za przejazd większej liczby ki
lometrów niż zadeklarowana, opłaty za korzystanie z przedmiotu leasingu przez osoby trzecie. Oczywiście, 
takie pozycje jak opłata za cesję, zmianę harmonogramu płatności czy zgodę na wcześniejsze rozwiązanie 
umowy to już klasyka. 

Różnego rodzaju ukryte koszty leasingu, opłaty, które na każdym kroku pobiera finansujący, mogą w istotny spo
sób podrożyć leasing i z niezwykle atrakcyjnej oferty zrobić drogą usługę.

2.4.5. Gdy masz problemy z płynnością
Często niekorzystne klauzule umowne mogą dotyczyć czynności windykacyjnych. Otóż w większości umów lea

singu odnajdziemy zapisy, które dają niezwykle szerokie uprawnienie finansującemu. W OWUL może znaleźć się 
np. zapis:

Finansujący przy dochodzeniu swoich roszczeń wobec Korzystającego wynikających z innej umowy lub umów lea
singu  zawartych  z  Korzystającym  ma  prawo  wykorzystać  wszystkie  złożone  zabezpieczenia,  określone  szczegółowo 
w Umowie Leasingu, nawet gdy Korzystający wykonuje zobowiązania względem Finansującego wynikające z Umowy 
Leasingu.

Jest to ryzykowne w przypadku spółek osobowych prawa handlowego, w których niejednokrotnie wspólnicy, korzy
stając z leasingu „na firmę”, samodzielnie opłacają swoje leasingi (co jest nie do końca legalne, ale wcale nierzadkie). 

Taka formuła jest niekorzystna w przypadkach wystąpienia sporów pomiędzy finansującym a korzystającym co do 
zasadności opłat z jednej umowy przy jednoczesnej efektywnej współpracy w ramach innej umowy. 

2.4.6.  Bieżąca eksploatacja
Dość odczuwalne mogą okazać się klauzule związane z eksploatacją i naprawami przedmiotu leasingu. W częś

ci umów, zwłaszcza środków transportu, a w szczególności przy leasingu brendowym właściwym dla danej marki, 
zamieszczane są zapisy wymuszające dokonywanie wszelkich napraw, również w okresie pogwarancyjnym, w au
toryzowanych serwisach danej marki. O ile jest to zrozumiałe, gdy umowa zawiera opcję pozostawienia pojazdu 
u leasingodawcy (często prezentowane jako odkup po z góry ustalonej wartości), o tyle całkiem nieuzasadnio
ne, gdy opcja wykupu jest niewysoka i wiadomo, że zamiarem korzystającego jest wykup przedmiotu leasingu. 
Nawet gdyby leasingobiorca z tej opcji nie skorzystał, to uiszczone w okresie trwania umowy opłaty z nawiązką 
rekompensują ewentualne obniżenia wartości pojazdu determinowane brakiem kompletu napraw w autoryzowa
nym serwisie.
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!
  UWAGA

W niektórych kontraktach zapisywane są wysokie kary umowne za niedopełnienie obowiązków 
wynikających z umów.

2.4.7.  Zdarzenia losowe
Prawdziwe problemy mogą pojawić się w przypadku uszkodzenia, całkowitej likwidacji lub utraty w wyni

ku kradzieży przedmiotu leasingu. Część OWUL zawiera kreatywne zapisy dotyczące przedterminowego, nie
spodziewanego i niechcianego zakończenia umowy leasingu w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży. Nie
zwykle istotne może się okazać to, kiedy ustaje obowiązek spłacania rat: w momencie zgłoszenia kradzieży czy 
istotnego uszkodzenia stanowiącego potencjalną szkodę całkowitą, czy dopiero z momentem umorzenia postę
powania prowadzonego przez policję i prokuraturę (w przypadku kradzieży), czy wydania decyzji przez ubez
pieczyciela. Tak w jednym jak i w drugim przypadku postępowania mogą się przedłużać. Jeżeli w tym czasie ko
rzystający płaci raty, to trudno o bardziej niekorzystne rozwiązania.

Niezwykle ważne jest to, jak zgodnie z OWUL leasingodawca rozliczy odszkodowanie wypłacone w związku 
z kradzieżą lub szkodą całkowitą, a w tym drugim przypadku, co się stanie i jak będzie wyceniona pozostałość 
po przedmiocie leasingu.  

Za skrajnie niekorzystne dla leasingobiorcy należy uznać zapisy OWUL, w myśl których w przypadku utraty 
przedmiotu w wyniku kradzieży lub szkody całkowitej finansujący ma prawo żądać nie tyle kolejnych rat, co po
stawić w stan wymagalności, np. w terminie siedmiodniowym, wszystkich pozostałych do spłacenia rat. Nieste
ty, praktyka pokazuje, że w takiej sytuacji często  znacznie szybciej niż likwidator szkody ubezpieczyciela działa 
windykator finansującego.

2.4.8. Dla wspólników spółek cywilnych
Wspólnicy spółek cywilnych muszą przyjrzeć się, czy w OWUL nie ma zapisów, w myśl których umowa leasin

gu zostaje rozwiązana w przypadku rozwiązania umowy spółki cywilnej. Wobec braku podmiotowości cywil
noprawnej spółki cywilnej, w przypadku której przedsiębiorcami są wspólnicy, a nie spółka, tego rodzaju zapis 
– moim zdaniem – nie do końca jest legalny. Jednak próby jego egzekwowania przez finansującego mogą prze
rodzić się w długotrwałą batalię sądową. 

2.5.  Na co zwracać uwagę, badając i zawierając umowę leasingu 
Nawet jeżeli trochę zaniepokoiła Cię treść poprzedniego rozdziału, to nie należy odczytywać tego jako pró

ba zniechęcenia do leasingu. Absolutnie nie. Należy potraktować to jako zachętę do przemyślanego działania. 
W szczególności chodzi o to, że wybór konkretnej oferty leasingu nie może być dokonywany pod wpływem im
pulsu. Nie może to być decyzja podyktowana okrągłymi zdaniami handlowca, ładnym uśmiechem pani, która 
przygotowywała ofertę, czy dobrą kawą, którą zostaliśmy poczęstowani w biurze finansującego (ale, oczywiście, 
to wszystko też jest ważne).

Istotne jest to, że wybór odpowiedniego leasingu to proces, który wymaga czasu na weryfikację, analizę nie 
tylko pozycji kwotowych zamieszczonych w podsumowaniu ofert, ale również szczegółowych warunków OWUL.

!
  UWAGA

Wybór  odpowiedniego  leasingu  wymaga  czasu  na  weryfikację,  analizę  nie  tylko  pozycji 
kwotowych  zamieszczonych  w  podsumowaniu  ofert,  ale  również  szczegółowych  warun

ków OWUL.

Przecież zawiązując umowę leasingu, przedsiębiorca wiąże się z finansującym na kilka dobrych albo – czego 
nie życzę – niedobrych lat.

Skoro współpraca pomiędzy stronami takiej umowy to perspektywa dłuższego czasu, niezwykle istotne jest 
prawidłowe przygotowanie się do zawiązania takiego kontraktu. 

Aby pomóc w przejściu od pomysłu do umowy i w efekcie przyjęcia w używanie przedmiotu leasingu, krok po 
kroku postaram się przybliżyć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, decydując się na leasing, a może decydując, 
czy leasing jest dla nas właściwym rozwiązaniem.

Prezentując proces dochodzenia do leasingu, posłużę się bardzo typową sytuacją, wyborem leasingu dla samo
chodu osobowego (samochody osobowe to duży kawałek leasingowego tortu w Polsce).
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Schemat 1. Proces dochodzenia do leasingu

Krok pierwszy Dlaczego leasing?

Krok drugi Porównanie ofert

Krok trzeci Eliminacja najgorszych ofert

Krok czwarty
Sprawdzenie dodatkowych świadczeń oferowa
nych przez leasingodawcę, wybór najkorzyst
niejszej oferty

Krok piąty Końcowe ustalenia i podpisanie umowy

Krok szósty Możliwość odbioru przedmiotu leasingu, uregu
lowanie opłaty wstępnej

Krok siódmy Odbiór przedmiotu leasingu

Krok pierwszy
Odpowiedz sobie na pytanie: dlaczego leasing?

Czym dla ciebie jest leasing: sposobem na finansowanie zewnętrzne, sposobem na pozyskanie świadczenia komplek
sowego, sposobem na eliminację problemów ze sprzedażą samochodu używanego poprzez wymianę pojazdu na nowy, 
narzędziem do optymalizacji podatkowej, a może wszystkim na raz albo w różnych kombinacjach.

Jeżeli w twojej odpowiedzi znalazły się, bez względu na pozostałą konfigurację, aspekty podatkowe, to koniecznie 
zapoznaj się z częścią Poradnika dotyczącą podatków. 

W przypadku leasingu samochodów coraz więcej firm oferuje leasing firmowy lub dedykowany (czyli przeznaczo
ny dla produktów konkretnych marek, a czasami nawet wybranych modeli. Taki leasing najczęściej oferowany jest 
przez firmy z tej samej grupy firm, w której znajduje się producent rzeczy oddanych w leasing). Ze szczególną wnik
liwością przyglądaj się takim ofertom, pamiętając jednak, że standardowe rozwiązania, oferowane w folderach czy 
w kalkulatorach na stronach internetowych, niekiedy tylko pozornie są atrakcyjne. 

To, na co zwracamy szczególną uwagę, to częsty brak możliwości negocjowania warunków cenowych przedmiotu 
leasingu (ale nie zawsze jest to zasadą). Z tego względu bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem może okazać się wybór 
rzeczy, wynegocjowanie ceny, a dopiero później skompletowanie ofert leasingowych różnych firm (w tym firmy po
wiązanej z dostawcą) – jednym słowem nie unikaj pakietów, ale jeszcze dokładniej się im przyglądaj. 

Ustal sam sobie warunki brzegowe. Zdecyduj, jak wysoką chcesz uiścić opłatę wstępną, przez ile lat chcesz spła
cać przedmiot leasingu (pamiętaj, że przy samochodzie osobowym to minimum 24 miesiące) oraz jaką część ceny 
chcesz zostawić na koniec umowy.

Takie  decyzje  należy  podjąć  samodzielnie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  oczekiwań  co  do  skutków 
podatkowych, ale nade wszystko własnych możliwości finansowych (pamiętaj, że zawierasz umowę na kilka 
lat, więc nawet jeżeli finansujący by się na to zgodził, ty sam musisz mieć świadomość, że potrzebna jest rezerwa 
środków).

Obecnie nie jest już problemem znalezienie ofert z dużą opłatą wstępną i wysoką, nawet 30% opcją wykupu. Naj
częściej jednak te dwie wysokie wartości powinny iść w parze. Pamiętaj też, że im wyższa cena opcji wykupu, tym 
droższy leasing – co jest oczywiste.
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Podobnie, im dłuższa umowa leasingu, tym wyższy koszt finansowania.
Podejmując decyzje co do czasu trwania umowy i wysokości ceny wykupu, musisz wziąć pod uwagę swoje zwy

czaje, jeżeli chodzi o wymianę składników majątku, który finansujesz leasingiem (szczególnie ważne jest to właśnie 
dla samochodów). 

W przypadku gdy przedsiębiorca zakłada, że np. z pojazdu będzie korzystał przez wiele lat jeszcze po leasingu, 
a poziom jego dochodu i – co za tym idzie – zobowiązania w podatku dochodowym nie jest wysoki, ale na stałym 
poziomie, to może sobie pozwolić na nieco niższą opłatę wstępną, dłuższą umowę, a przez „rozsądne” (niższe, ale 
droższe) raty leasingowe, niską cenę wykupu. Dzięki temu jego obciążenia miesięczne nie będą dla niego niebez
pieczne ekonomicznie. Po wykupie pojazdu z leasingu wprowadzi go do ewidencji środków trwałych, ale odpisy 
amortyzacyjne będą w całości KUP (wartość początkowa będzie niższa niż równowartość 20 000 euro) a dla zalicze
nia w kosztach wydatków związanych z używaniem podatnik nie będzie musiał prowadzić ewidencji przebiegu. Ze 
względu na duży spadek wartości samochodu jego sprzedaż, np. po 10 latach, nie wygeneruje nadzwyczaj wysokie
go obciążenia fiskalnego w VAT i w podatku dochodowym.

PrzykłaD 1

Przedsiębiorca współpracujący z dwoma kontrahentami ma stabilny miesięczny dochód do opodatkowania na 
poziomie 12 000 zł. Postanowił wziąć w leasing samochód osobowy, który zgodnie z jego zwyczajem ma mu 
służyć nawet 10 lat. Wybór przedsiębiorcy padł na samochód o wartości 120 000 zł netto. Cena leasingu wynosi 
108,9% przy opłacie wstępnej 10%, opcji wykupu 10% oraz czasie trwania umowy 50 miesięcy. Opłata wstępna 
i cena wykupu wyniosły odpowiednio po 12 000 zł netto, a rata miesięczna 2177,12 zł netto. Podatnik zaliczył 
jednorazowo do kosztów całą opłatę wstępną + 50% VAT (pojazd nie spełniał warunków do uznania go za słu
żący wyłącznie działalności gospodarczej), odliczając drugą połowę VAT, a miesięcznie bdzie ujmował w kosz
tach ratę (odliczając od niej 50% VAT). Po zakończeniu leasingu podatnik wykupił pojazd, wprowadzając go 
do ewidencji środków trwałych i amortyzując. Całe odpisy mogą być kosztem podatkowym. Po kolejnych latach 
podatnik dokona sprzedaży dziesięcioletniego już pojazdu za cenę będącą ułamkiem ceny zakupu zaliczonej do 
kosztów, oczywiście rozpoznając przychód oraz podstawę opodatkowania w VAT, ale to nie będą wysokie kwoty.

Jeżeli nie lubisz dodatkowych problemów i nie chcesz w przyszłości mieć kłopotów ze sprzedażą przedmiotu lea
singu, to koniecznie musisz wybrać opcję z wysoką ceną wykupu, a najlepiej poszukać leasingu z gwarancją odku
pu przedmiotu leasingu w cenie rynkowej na dzień zakończenia umowy. W przypadku samochodów coraz częściej 
firmy obsługujące konkretne marki proponują takie oferty (patrz np. marki luksusowe typu BMW czy Mercedes, ale 
również te nieco tańsze, jak np. Toyota). 

W przypadku gdy przedsiębiorca wie, że np. samochody wymienia średnio co 3–4 lata (bez znaczenia, czy jest to 
powodowane dużymi przebiegami, a zatem faktycznymi potrzebami czy po prostu jego upodobaniami), powinien za
wiązać umowę na taki właśnie czas, ale z dużą ceną wykupu lub z gwarancją odkupu przez dealera lub inny podmiot. 
O tym, czy będzie to wysoka cena wykupu czy odkup zadecydują przebiegi. Jeżeli przedsiębiorca rocznie przejeżdża 
dużą liczbę kilometrów, to leasing z opcją odkupu będzie droższy. Jeżeli podatnik spodziewa się dużych przebiegów 
albo po prostu chce mieć nieco większą swobodę użytkowania pojazdu i dysponowania nim po zakończeniu umowy, 
lepszą opcją jest jednak „zwykły” leasing (czyli bez gwarancji odkupu), ale z wysoką ceną wykupu.

Gdyby bowiem przedsiębiorca wybrał leasing z gwarancją odkupu, wówczas po jego zakończeniu, np. 3 latach, 
zwraca pojazd, rozliczając ewentualne uszkodzenia etc. 

Jeżeli podatnik zdecyduje się na duży wykup, płaci cenę wykupu i jest właścicielem pojazdu.

PrzykłaD 2

Przedsiębiorca korzystał z samochodu osobowego z opcją wykupu 40%. Po zakończeniu umowy nabył on sa
mochód za cenę wykupu 130 000 netto + 29 900 zł tytułem VAT (zasadniczo do odliczenia jest 14 950 zł VAT 
ze względu na to, że samochód jest pojazdem nieobjętym możliwością odliczenia 100% VAT naliczonego). 
Jednak w miesiącu wykupu przedsiębiorca sprzedał pojazd za cenę 150 000 netto + 34 500 zł VAT. W kon
sekwencji tego, że sprzedaż została dokonana w tym samym miesiącu co wykup, podatnik odliczył 100% VAT 
(50% na zasadzie ogólnej i 50% w trybie korekty art. 90b ustawy o VAT). Cała kwota netto została zaliczo
na do kosztów. W efekcie podatnik rozpoznał z całej operacji dochód do opodatkowania w wysokości tylko 
20 000 zł oraz VAT do zapłaty 4600 zł.
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Najważniejsze przy wyborze leasingodawcy jest to, abyś nie działał zbyt pochopnie. Nie ograniczaj się do jednej, 
nawet atrakcyjnie wyglądającej, oferty. Podejdź do zagadnienia na chłodno, nawet gdy przedmiot leasingu jest ci 
bardzo potrzeby albo jest przez ciebie bardzo pożądany (to znów częste przy samochodach).

Potraktuj jako standard wysłanie zapytania ofertowego do kilku firm leasingowych. Obecnie pozyskanie oferty 
nie jest szczególnie absorbujące, ponieważ wystarczy wysłać zapytanie ofertowe mailem, podając na początek in
formacje na temat przedmiotu leasingu, oczekiwanego okresu leasingu, wysokości opłaty wstępnej i oczekiwanej 
kwoty wykupu.

Pamiętaj, aby tak skonstruować zapytanie, żeby oferty były porównywalne, czyli opierały się na tych samych pa
rametrach kwotowych i czasowych.

Krok drugi 
Jeżeli masz już przed sobą kilka ofert, a nie działasz pod presją czasu – najlepiej abyś stworzył sobie na 
tyle komfortowe warunki, by mieć czas na wybór oferty – przyjrzyj się im dokładnie.

Na początek porównaj wysokość pojedynczych rat, porównaj sumę opłat, sprawdź wskaźnik procentowy (oferta 
na sto ile procent?), zapytaj się o sposób kalkulacji rat leasingowych, czy te oferty wymagają dokupienia dodatko
wych świadczeń. Czytaj ze zrozumieniem – jeżeli coś nie jest jasne, pytaj. Jeżeli dalej nie jest jasne, skorzystaj z po
mocy specjalisty albo odrzuć ofertę.

Pamiętaj, to że leasingodawca oferuje dodatkowe świadczenia, to nawet dobrze. Jednak oferta zasługuje na 
„punkty karne”, gdy nabycie dodatkowych świadczeń warunkuje wyznaczenie ceny leasingu, a całkiem przypad
kiem handlowiec leasingodawcy przedstawił ci najtańszą ofertę, ale zapomniał wspomnieć o dodatkowych opła
tach, jakie musisz ponieść, aby taka oferta cenowa była aktualna.

Jeszcze na tym etapie nie skreślaj ofert nieco droższych niż pozostałe, za wcześnie. Szczegółowa analiza 
może doprowadzić do wniosków, że ta oferta, w ogólnym rozrachunku, jest najtańsza albo warto zapłacić za 
usługę trochę więcej (czyli dobra jest relacja ceny do jakości usługi). 

Poproś handlowców o przesłanie OWUL oraz wzoru umowy, który podpiszesz, jeżeli zdecydujesz się na wybór ich 
oferty. Jeżeli któryś z oferentów ma problemy z dosłaniem takich dokumentów i wyraźnie się przed tym wzbrania, 
to podziękuj mu już na tym etapie.

Po otrzymaniu OWUL i wzoru umowy przeczytaj je uważnie. Pamiętaj, że w poprzednim rozdziale zaprezento
wałem najczęściej stosowane pułapki – skorzystaj z tej części opracowania. Jeżeli sam nie zajmujesz się na co dzień 
takimi sprawami, pomimo lektury poprzedniego rozdziału nie czujesz się na siłach, aby przeanalizować OWUL lub 
gdy coś cię w ich zapisach zaniepokoiło, skorzystaj z pomocy prawnika. Nie chodzi tutaj o szczegółowe opinie i ana
lizy, a o ogólną ocenę i ewentualnie odniesienie się do twoich obaw. 

Prześledź też uważnie tabelę opłat, która będzie miała zastosowanie, jeżeli zdecydujesz się na ofertę danej firmy.
Zwróć uwagę, że pewne opłaty pobiera każda firma leasingowa, jak np. za zmianę harmonogramu, za dodatkowe 

usługi, za skrócenie umowy itp. Pytanie, w jakiej są wysokości i jak przejrzyste są zasady ich obliczania?
Sprawdź w OWUL, czy musisz być związany z jednym ubezpieczycielem przez cały okres umowy leasingu, a jeżeli 

możesz go zmienić (zazwyczaj tak), to ile to kosztuje oraz czy jest to opłata jednorazowa czy płatna rokrocznie, przy 
każdym odstępstwie od zasad narzuconych przez finansującego lub przy kolejnych zmianach korzystającego.

W przypadku samochodów sprawdź również jak wygląda sprawa udostępniania pojazdu pracownikom, członkom 
rodziny itp. 

Sprawdź, co stanie się w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, a take kiedy następuje zawieszenie płatności 
rat, jak wygląda sprawa wymagalności płatności w takich sytuacjach. 

Jednym słowem wczytaj się dokładnie w rozdział dotyczący pułapek i w kontekście jego treści oceń OWUL, umo
wę leasingu oraz tabelę opłat.

Zweryfikuj również zasady wyznaczania kwoty do spłaty w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. 
Czy jest to kwestia spłaty samego kapitału, czy doliczane są dodatkowe pozycje kwotowe, czy spłata jest według 

dyskonta.
Zdecydowanie to jest ten etap, kiedy musisz ocenić oferty różnych firm leasingowych. Gdybyś zajął się tym póź

niej, byłaby już „musztarda po obiedzie”.

Krok trzeci 
Teraz jest czas na eliminację najgorszych ofert. 

Po analizie ofert, OWUL, wzorca umowy i tabeli opłat powinieneś wykluczyć te, których warunki są najmniej 
przejrzyste lub zawierają zapisy wyraźnie nieakceptowalne. Nie oczekuj, że znajdziesz idealną ofertę. W każdych 
OWUL znajdziesz zapisy, które będą brzmiały niepokojąco – jeżeli takich nie zauważyłeś, to znaczy, że byłeś niedo
kładny i wróć do kroku drugiego.

Podejmij negocjacje cenowe z każdym z oferentów. To, że pierwsza cena była taka, a nie inna, nie oznacza, że ko
lejna nie może być korzystniejsza. W każdym razie warto zapytać.
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Sprawdź opinie o finansującym w internecie, na forach. Oczywiście, nie zrażaj się pojedynczymi krytycznymi opi
niami, ale jeżeli one przeważają, to uwzględnij je przy podejmowaniu decyzji.

Krok czwarty 
Sprawdź, czy i jakie dodatkowe świadczenia może zaoferować ci leasingodawca.

Oczywiście, chodzi o czyste zagrania, czyli opcje, które faktycznie możesz wybrać dobrowolnie. 
Prawie każda firma leasingowa pobiera opłatę za zmianę ubezpieczyciela lub odstępstwo, ale pytanie, co sama 

może zaoferować. Być  może leasingodawca wynegocjował z towarzystwem ubezpieczeniowym dla swoich klientów 
atrakcyjne warunki ubezpieczenia, a może w ramach bonusu otrzymasz gratisowe ubezpieczenie. Takie oferty są na 
rynku dostępne.

Sprawdź również, co oprócz samego przedmiotu leasingu możesz sfinansować w ramach takiej umowy. Może 
w przypadku samochodów będą to np. koła zimowe, a może właśnie ubezpieczenie, dzięki czemu nie będziesz mu
siał wykładać jednorazowo większej kwoty, a także inne dodatkowe oferty, rabaty u partnerów itp. 

Pamiętaj, pieniądz ma swoją cenę, więc może się okazać, że tańszy leasing przegra z nieco droższym, ale w ra
mach którego na atrakcyjnych warunkach nabędziesz np. ubezpieczenie. Jeżeli np. jedna firma oferuje ci leasing 
skalkulowany na 107% i ubezpieczenie w kwocie 3% wartości pojazdu, a druga firma oferuje leasing skalkulowany 
na 109%, ale ubezpieczenie na pierwszy rok w kwocie wyznaczonej przez 1% wartości pojazdu, to faktycznie oferty 
cenowe są identyczne, z tą różnicą, że w przypadku pierwszej konsumpcja zysku nastąpi w całym okresie leasingu 
i to pod warunkiem że umowa nie zostanie skrócona, a w drugim przypadku konsumpcja następuje już w pierw
szym roku. Oznacza to, że druga oferta jest korzystniejsza ze względu na cenę pieniądza w czasie. Ponadto korzyść 
jest ewidentna, a nie potencjalna.

PrzykłaD 3

Przedsiębiorca zamówił samochód o wartości brutto 426 000 zł. Ze względu na wysoką wartość pojazdu cał
kowicie nieopłacalne fiskalnie byłoby dokonanie zakupu pojazdu, więc nabywca zwrócił się do dwóch firm lea
singowych z zapytaniem ofertowym. Otrzymał oferty, z których w jednej suma opłat wynosiła 106%, a w dru
giej 108%. Tak w przypadku jednej, jak drugiej oferty leasingodawca nie wymagał dodatkowych opłat. W obu 
przypadkach oferta była sporządzona dla wskaźników: opłata wstępna 40%, czas trwania umowy 35 miesięcy. 
Tak samo był też planowany wykup.
W pierwszym momencie wydawało się, że decyzja jest oczywista. Jednak drugi oferent, ten który zapropo
nował opcję 108%, jednocześnie wskazał, że do takiej umowy „dołoży” darmowe ubezpieczenie pojazdu 
w pierwszym roku, a w kolejnych latach pakiety partnera na poziomie około 2% wartości pojazdu. W przy
padku pierwszego oferenta również pojawiła się propozycja promocyjnego ubezpieczenia u partnera, jednak 
z ceną  2% wartości za pierwszy rok i prognozowaną ceną około 2% na każde z kolejnych lat. Dodatkowo, ze 
względu na wartość pojazdu, ubezpieczyciel, dla zastosowania promocyjnej stawki zażądał dodatkowego za
bezpieczenia pojazdu w postaci GPS.  
W konsekwencji przedsiębiorca dokonał porównania ofert:
Oferta 1
Cena leasingu w czasie umowy: 426 000 zł × 6% = 25 560 zł.
Oferta 2
Cena leasingu w czasie umowy: 426 000 zł × 8% = 34 080 zł.
Różnica w ciągu trzech lat trwania umowy: 8520 zł na korzyść oferty 1.
Jednak przed odbiorem należy uiścić składkę na ubezpieczenie pojazdu czyli ponieść wydatek:
Oferta 1: (426 000 zł × 2%) = 8520 zł + GPS (opłata za montaż oraz abonament za monitoring).
Oferta 2: 0 zł. 
Wobec powyższego okazało się, że oferta pozornie tańsza jest jednak droższa, gdyż w przypadku drugiej ofer
ty różnicę w cenie samego leasingu zlikwidowało darmowe ubezpieczenie. Dodatkowo należy wskazać, że niż
sza cena leasingu na podstawie pierwszej oferty „konsumowałby” się przez trzy lata trwania umowy, a korzyść 
z darmowego ubezpieczenia jest już w momencie odbioru pojazdu. Zatem oferta 2 daje dodatkową korzyść 
z tego tytułu. W przypadku oferty 1 podraża ją również konieczność instalacji GPS, którego przedsiębiorca nie 
planował montować (nie miał takiej potrzeby), i nie zrobił tego przy wyborze oferty 2.

Bardzo ważne jest również sprawdzenie, jak wygląda obsługa klienta, czy istnieje możliwość przeglądania swo
ich rat, płatności, podglądu faktur przez internet. Dobre pomysły przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach 
i być może kiedyś, np. w środku nocy, będziesz potrzebował przyjrzeć się swojemu harmonogramowi płatności.
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Krok piąty
Skoro tu jesteś, to zapewne wybrałeś już leasingodawcę. 

Teraz ustal z nim, że opłatę wstępną uiścisz krótko przed odbiorem przedmiotu leasingu, a nie już teraz (chyba że 
przedmiot leasingu jest do odbioru „od ręki”). Nie daj się namówić na płatność kilka miesięcy wcześniej – pieniądz 
ma swoją cenę i finansujący o tym wie. 

Przed odbiorem przedmiotu leasingu umów się na podpisanie umowy. Pamiętaj, aby przeczytać zanim podpiszesz 
– tych dokumentów jest dużo, ale lepiej poświęcić pół godziny na ich przejrzenie przed samym podpisaniem niż póź
niej spędzić długie godziny w sądzie (oczywiście, rzadko się zdarza, aby w umowie było coś innego niż w dokumen
tach, które wcześniej analizowałeś – ale lepiej dmuchać na zimne niż raz się sparzyć).

Zapewne przy podpisaniu umowy leasingu zostaniesz poproszony o podpisanie weksla. Pamiętaj, że do weksla 
in blanco musi być sporządzona deklaracja wekslowa wskazująca, w jakich okolicznościach i jak może być uzupełniony 
i wykorzystany weksel. Proponuję również, abyś na odwrocie weksla zapisał, że jest to weksel sporządzony do konkret
nej umowy leasingu. Wprawdzie ryzyko jest graniczące z zerowym, że tak może być, ale gdyby twój weksel dostał się 
w niepowołane ręce i był użyty inaczej niż zostało to ustalone w deklaracji wekslowej, będziesz mógł podjąć działania 
do podważenia takiego weksla. 

Krok szósty
Umowa podpisana – teraz czekasz na sygnał, że przedmiot leasingu jest gotów do odbioru. 

Dopiero gdy on się pojawi przelej opłatę wstępną i umów się na odbiór (dzisiaj środki przepływają bardzo szybko, 
więc nie powinno to opóźnić odbioru). Przed odbiorem musisz ubezpieczyć przedmiot leasingu (przy samochodach 
– zawsze, przy innych przedmiotach leasingu – najczęściej). Przy odbiorze podpiszesz protokół, w którym będzie 
wskazane – co odbierasz wraz z przedmiotem leasingu (dla samochodu to będą z pewnością dwa komplety kluczy, 
dowód rejestracyjny, kartę gwarancji, instrukcje obsługi itp.).

Krok siódmy
Teraz już korzystasz z przedmiotu leasingu. 

Pamiętaj, aby płacić na czas raty leasingowe oraz dochowywać innych postanowień umowy. Jeżeli ty będziesz 
w porządku, tego samego masz prawo oczekiwać od leasingodawcy. 

W przypadku leasingu samochodu przy odbiorze otrzymałeś tymczasowy dowód rejestracyjny, który jest ważny przez 
miesiąc. Pamiętaj, żeby przed upływem trzydziestu dni zgłosić się do finansującego aby ten wymienił dowód rejestracyjny 
na stały. Będziesz musiał zostawić dowód po to, by odebrać stały po kilku godzinach, a czasami dopiero następnego dnia 
(nie jesteś właścicielem pojazdu, więc w wydziale komunikacji nikt nie pozwoli ci na wymianę dowodu rejestracyjnego).

Weź pod uwagę to, że przed upływem roku (zapewne na około 14 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia) 
nie tylko będziesz musiał ubezpieczyć przedmiot leasingu, ale również dostarczyć kopię polisy do finansującego. 
To jest ważne. Jeżeli tego nie zrobisz, to finansujący zrobi to samodzielnie i obciąży cię kosztami (to jest standard 
i trudno się temu dziwić). Zazwyczaj jesteś o tym obowiązku wcześniej informowany, ale nie licz na to. Pamiętaj 
o tym sam, bo zapewne ten obowiązek wynika z umowy leasingu. 

Nawet jeżeli nie jesteś nadmiernie drobiazgowy, to raz na jakiś czas weryfikuj, czy leasingodawca prawidłowo na
licza opłaty leasingowe, czy prawidłowo są kalkulowane raty oraz czy nie są ci naliczane dodatkowe płatności, które 
nie wynikały z umowy. 

Wzór 1. Przykładowa umowa leasingu operacyjnego 

Umowa leasingu 
operacyjnego

Zawarta .............................. w .............................................................................. pomiędzy: .............................
                                         (data)                                                                        (miejscowość)

............................................................................. z siedzibą w ............................................................................
                  (nazwa przedsiębiorcy)                                                                                                                                            (adres)

nr KRS...................................................., REGON ....................................................
reprezentowaną przez ..........................................................................................................................................
                                                                                                                                         (imię i nazwisko)

zwanym dalej Finansującym
a
......................................................... zamieszkałym w ...............................................
                             (imię i nazwisko)                                                                                         (adres)

Pamiętaj, że nie nazwa, a postanowie
nia umowy decydują o tym, z jakim 
leasingiem masz do czynienia.
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prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  ..............................................................................................                                 
                                                                                                                                                              (nazwa przedsiębiorcy)

w ........................................................................................................................................................................ , 
                                                                                                                            (adres)

zwanym dalej Korzystającym.
Wspólnie określane Stronami.

§ 1
1.  Finansujący zobowiązuje nabyć od  ...............................................................................................

przedmiot leasingu w postaci ....................................................................................................... 

i przekazać go Korzystającemu na okres .........................................................................................................,
a Korzystający zobowiązuje się do zapłaty Finansującemu wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie 
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Korzystający oświadcza, że dokonał samodzielnie wyboru przedmiotu leasingu i zobowiązuje się do jego uży
wania zgodnie z warunkami określonymi w „Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu” (dalej OWUL) stanowią
cych załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.  Szczegółowe dane techniczne przedmiotu leasingu określone są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2
1.  Przedmiot leasingu zostanie wydany Korzystającemu najpóźniej  ...................................... w siedzibie Finan

sującego.
2.  Jeżeli rzecz nie zostanie wydana Korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które pono

si on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione.
3.  Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wy

dania finansującemu przez zbywcę.
4.  Korzystający zobowiązany jest dokładnie zbadać stan techniczny przedmiotu leasingu przy jego odbiorze.
5.  Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi protokolarnie. Protokół powinien być podpisany przez Strony i stanowi 

integralną część umowy.
6.  Finansujący zobowiązuje się przekazać Korzystającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące przedmiotu lea

singu otrzymane od gwaranta.
7.  Wady ujawnione po wydaniu przedmiotu leasingu, a których nie można było ustalić przy wydaniu, mogące 

uniemożliwić przewidziane w umowie używanie przedmiotu leasingu, Finansujący zobowiązany jest usunąć 
natychmiast po zawiadomieniu przez Korzystającego.

§ 3
1.  Wynagrodzenie Finansującego wynosi ............................................................................................... zł

(słownie: .................................................................................................................................. złotych).

2.  Korzystający zapłaci wynagrodzenie w ............................ miesięcznych ratach po ................................zł
(słownie:  ..................................................................................................................... złotych) każda.

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cy
wilnej, zwróć uwagę, czy OWUL nie 
przewidują rozwiązania umowy lea
singu w przypadku rozwiązania spół
ki cywilnej.

Pamiętaj, że umowa leasingu 
nie może być rozwiązana przez 
leasingobiorcę przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta.

Uwaga na skomplikowane 
zapisy OWUL.

Po dokonaniu opłaty, przedmiot  
leasingu powinien być niezwłocznie 
wydany leasingobiorcy.

Uwaga na promocje cenowe!

Zapisy dotyczące terminów zapłaty 
i wysokości raty powinny być maksy
malnie transparentne.
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3.  Pierwsza rata płatna jest w dniu ................... . Pozostałe raty będą płatne do......................................... dnia 
każdego miesiąca.

4.  Płatności wynagrodzenia następować będą na rachunek bankowy Finansującego w Banku ..............................

........................................... nr konta ............................................................................................

5.  W przypadku opóźnienia się Korzystającego z zapłatą raty jest on zobowiązany do uiszczenia odsetek w wyso

kości  ............... % w skali roku.

6.  Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, Finansujący wyznaczy na piśmie Ko
rzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecz
nego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

7.  Postanowienie pkt 6 ma zastosowanie również wówczas, gdy Korzystający pozostaje w opóźnieniu płatniczym 
z innych tytułów niż rata, a łączna kwota opłat przekracza równowartość jednej raty. 

§ 4
1.  Z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu na Korzystającego przechodzi niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia tego przedmiotu.

2.  Korzystający ma obowiązek pokrywania wszelkich opłat, podatków i innych należności związanych z umową 
leasingu, w tym koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

§ 5
1.  Finansujący ma prawo kontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez Korzystającego w drodze in

spekcji lub przyjmując od Korzystającego stosowne oświadczenie.
2.  Termin inspekcji, o której mowa w pkt 1. Strony zgodnie ustalają z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
3.  W przypadku gdy Finansujący stwierdzi, że Korzystający używa przedmiot leasingu niezgodnie z przeznacze

niem, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4.  W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Korzystający będzie miał obowiązek nie

zwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić wynagrodzenie należne za cały okres leasingu w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

§ 6
1.  Przez czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego.
2.  Przedmiot umowy jest środkiem trwałym Finansującego. W czasie trwania umowy Finansujący dokonuje od

pisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy według prawa podatkowego.

3.  Dla zabezpieczenia praw Finansującego, a szczególnie opłaty leasingowej, Korzystający zobowiązany jest udzie
lić zabezpieczenia wekslowego wekslem in blanco z poręczeniem, który będzie znajdował się u Finansującego.

Zwróć uwagę, kto rozlicza odszkodowanie 
w związku ze zdarzeniem losowym i jak wy
gląda opłata kolejnych rat w przypadku utra
ty przedmiotu leasingu.

Uwaga na dodatkowe opłaty w związku 
z wez waniem do zapłaty, innymi czynnościa
mi windykacyjnymi, rozpatrzeniem wniosku, 
zmianą harmonogramu płatności itp.

Jeżeli wcześniejsze rozwiązanie umowy na
stępuje z winy leasingobiorcy, umowa może 
przewidywać zapłatę wynagrodzenia należne
go za cały okres leasingu.

Uważaj na zabezpieczenia w postaci 
np. kaucji gwarancyjnej czy depozytów.

Do weksla in blanco musi być sporządzona 
deklaracja wekslowa.

Sprawdź, czy musisz być związany 
z jednym ubezpieczycielem przez cały 
okres leasingu.
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4.  Po zakończeniu umowy Finansujący niezwłocznie zwróci Korzystającemu weksel, a w przypadku niepodjęcia 
weksla przez Korzystającego w terminie 90 dni od dnia zakończenie umowy Finansujący komisyjnie zniszczy 
weksel, a protokół ze zniszczenie prześle Korzystającemu na adres korespondencyjny. 

5.  W terminie ................... od ostatniego dnia okresu leasingu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Korzys
tający może pisemnie oświadczyć wolę nabycia przedmiotu leasingu za cenę  ............................. zł  
(słownie: .................................................................. złotych). W przypadku otrzymania takiego oświadcze
nia w powyższym terminie Finansujący obowiązany będzie przenieść na Korzystającego własność przedmiotu 
leasingu za ww. cenę.

§ 7
1.  Bez zgody Finansującego Korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobom trzecim.
2.  W razie naruszenia powyższego zakazu Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natych

miastowym. § 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3.  Bez zgody Finansującego Korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznacze

nia rzeczy.
4.  W przypadku gdy Finansujący stwierdzi, że Korzystający dokonał zmian, naruszając postanowienie pkt 3, we

zwie na piśmie Korzystającego do usunięcia zmian w przedmiocie umowy. 
5.  Jeżeli Korzystający nie usunie zmian w przedmiocie w wyznaczonym terminie, Finansujący  jest uprawniony 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6.  W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Korzystający będzie miał obowiązek nie

zwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić wynagrodzenie należne za cały okres leasingu w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

§ 8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym 
OWUL stanowią integralną część umowy.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

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

Wzór 2. Przykładowa umowa leasingu finansowego 

Umowa leasingu
finansowego 

Zawarta .................................. w ................................................................................................. pomiędzy:
                                         (data)                                                                                          (miejscowość)

............................................................................. z siedzibą w ...................................................................
                  (nazwa przedsiębiorcy)                                                                                                                                            (adres)
nr KRS...................................................., REGON ....................................................
reprezentowaną przez .........................................................................................................................................
                                                                                                                                         (imię i nazwisko)

Zwróć uwagę na dodatkowe 
opłaty za zmianę umowy.

Koniecznie zapoznaj się z zapi
sami zawartymi w OWUL.

Przeczytaj zanim podpiszesz.

Pamiętaj! Nie nazwa, a postanowie
nia umowy decydują o rodzaju lea
singu.
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zwanym dalej Finansującym
a
......................................................... zamieszkałym w  .......................................................................................
                             (imię i nazwisko)                                                                                                                                       (adres)

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  ..............................................................................................                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  (nazwa przedsiębiorcy)
w  ....................................................................................................................................................................... ,
                                                                                                                            (adres)
zwanym dalej Korzystającym.
Wspólnie określane Stronami.

§ 1
1.  Finansujący zobowiązuje się nabyć od  ...........................................................................................................  

przedmiot leasingu w postaci  ..........................................................................................................................  
i przekazać go Korzystającemu na okres ................................, a Korzystający zobowiązuje się do zapłaty Fi
nansującemu wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie zgodnie z harmonogramem stanowiącym za
łącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Korzystający oświadcza, że dokonał samodzielnie wyboru przedmiotu leasingu i zobowiązuje się do jego uży
wania zgodnie z warunkami określonymi w „Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu” (dalej OWUL) stanowią
cych załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.  Szczegółowe dane techniczne przedmiotu leasingu określone są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2
1.  Przedmiot leasingu zostanie wydany Korzystającemu najpóźniej .................................... w siedzibie Finansu

jącego.
2.  Jeżeli rzecz nie zostanie wydana Korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które pono

si on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione.
3.  Finansujący powinien wydać Korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wy

dania Finansującemu przez zbywcę.
4.  Korzystający zobowiązany jest dokładnie zbadać stan techniczny przedmiotu leasingu przy jego odbiorze.
5.  Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi protokolarnie. Protokół powinien być podpisany przez Strony i stanowi 

integralną część umowy.
6.  Finansujący zobowiązuje się przekazać Korzystającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące przedmiotu lea

singu otrzymane od gwaranta.
7.  Wady ujawnione po wydaniu przedmiotu leasingu, a których nie można było ustalić przy wydaniu, mogące 

uniemożliwić przewidziane w umowie używanie przedmiotu leasingu, Finansujący zobowiązany jest usunąć 
natychmiast po zawiadomieniu przez Korzystającego.

§ 3
1.  Wynagrodzenie Finansującego wynosi  ........................................................................................................ zł

(słownie:  ......................................................................................................................................... złotych).

Pamiętaj, im dłuższa umowa leasingu, 
tym wyższy koszt finansowania.

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, zwróć uwagę, 
czy OWUL nie przewidują rozwiązania umowy leasingu 
w przypadku rozwiązania spółki cywilnej.

Prześledź uważnie tabelę opłat. Raz na jakiś 
czas weryfikuj prawidłowość naliczanych opłat.

Przeczytaj uważnie warunki zawarte w OWUL. 
W razie potrzeby skorzystaj z pomocy prawnika.
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2.  Korzystający zapłaci wynagrodzenie w ........................ miesięcznych ratach po .......................................... zł
(słownie:  ................................................... złotych) każda, z czego ………………………………………….. zł  
(słownie: ............................................. zł) przypada na część kapitałową. 

3.  Pierwsza rata płatna jest w dniu .......................... . Pozostałe raty będą płatne do ................ dnia każdego 
miesiąca.

4.  Po wydaniu przedmiotu leasingu Finansujący wystawi fakturę dostawy, a Korzystający, niezależnie od innych 
opłat, zobowiązany jest do zapłaty VAT wykazanego w tej fakturze w terminie do …………… od dnia otrzy
mania faktury.   

5.  Płatności wynagrodzenia następować będą na rachunek bankowy Finansującego w Banku  .............................
................................................................. nr konta  ........................................................................................

6.  W przypadku opóźnienia się Korzystającego z zapłatą raty jest on zobowiązany do uiszczenia odsetek w wy
sokości ................... % w skali roku.

7.  Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, Finansujący wyznaczy na pi
śmie Korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem na
tychmiastowym.

8.  Postanowienie pkt 6 ma zastosowanie również wówczas, gdy Korzystający pozostaje w opóźnieniu płatniczym 
z innych tytułów niż rata, a łączna kwota opłat przekracza równowartość jednej raty. 

§ 4
1.  Z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu na Korzystającego przechodzi niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia tego przedmiotu.
2.  Korzystający ma obowiązek pokrywania wszelkich opłat, podatków i innych należności związanych z umową 

leasingu, w tym koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

§ 5
1.  Finansujący ma prawo kontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez Korzystającego w drodze in

spekcji lub przyjmując od Korzystającego stosowne oświadczenie.
2.  Termin inspekcji, o której mowa w pkt 1. Strony zgodnie ustalają z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
3.  W przypadku gdy Finansujący stwierdzi, że Korzystający używa przedmiot leasingu niezgodnie z przeznacze

niem, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4.  W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Korzystający będzie miał obowiązek nie

zwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić wynagrodzenie należne za cały okres leasingu w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

§ 6
1.  Przez czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego.
2.  Przedmiot umowy jest środkiem trwałym Korzystającego. W czasie trwania umowy Korzystający dokonuje od

pisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy według prawa podatkowego.
3.  Dla zabezpieczenia praw Finansującego, a szczególnie opłaty leasingowej, Korzystający zobowiązany jest 

udzielić zabezpieczenia wekslowego wekslem in blanco z poręczeniem, który będzie znajdował się u Finan
sującego.

Pamiętaj, aby opłatę wstępną uiścić na krótko przed  
odbiorem przedmiotu leasingu. Pieniądz ma swoją cenę.

Zwróć uwagę, czy swobodnie możesz 
wybrać ubezpieczyciela.

Sprawdź, jak wygląda sprawa wymagal
ności zapłaty rat leasingowych w przy
padku szkody całkowitej lub kradzieży.

Do weksla in blanco musi być sporządzona 
deklaracja wekslowa.
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4.  Po zakończeniu umowy Finansujący niezwłocznie zwróci Korzystającemu weksel, a w przypadku niepodjęcia 
weksla przez Korzystającego w terminie 90 dni od dnia zakończenie umowy Finansujący komisyjnie zniszczy 
weksel, a protokół ze zniszczenia prześle Korzystającemu na adres korespondencyjny. 

5.  W terminie .................................... od ostatniego dnia okresu leasingu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 
Korzystający może pisemnie oświadczyć wolę nabycia przedmiotu leasingu za cenę. W przypadku otrzymania 
takiego oświadczenia w powyższym terminie, Finansujący obowiązany będzie przenieść na Korzystającego 
własność przedmiotu leasingu bez dodatkowych opłat.

§ 7
1.  Bez zgody Finansującego Korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobom trzecim.
2.  W razie naruszenia powyższego zakazu, Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem na

tychmiastowym. § 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3.  Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznacze

nia rzeczy.
4.  W przypadku gdy Finansujący stwierdzi, że Korzystający dokonał zmian, naruszając postanowienie pkt 3, we

zwie na piśmie Korzystającego do usunięcia zmian w przedmiocie umowy. 
5.  Jeżeli Korzystający nie usunie zmian w przedmiocie w wyznaczonym terminie, Finansujący  jest uprawniony 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6.  W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Korzystający będzie miał obowiązek nie

zwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić wynagrodzenie należne za cały okres leasingu w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

§ 8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przy czym 
OWUL stanowią integralną część umowy.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

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

radosław KowalsKi – doradca podatkowy

3.  Kredyt czy leasing – co wybrać  
(rachunek ekonomiczny)

Przedsiębiorca często stoi przed wyborem odpowiedniego finansowania wybranego przedmiotu, 
który ma być przeznaczony na potrzeby wykonywania działalności gospodarczej. Może to być ma-
szyna produkcyjna, ale najczęściej jest to samochód. Sam zakup wybranego przedmiotu wymaga 
zainwestowania dużych środków własnych, których w szczególności mali, początkujący przedsię-
biorcy nie posiadają. W związku z tym powstaje pytanie, co wybrać – kredyt czy leasing. każda 
z tych form ma swoje zalety i wady. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że któraś z nich jest lep-
sza. Żeby móc dokonać optymalnego wyboru – kredyt czy leasing, warto sprawdzić, jakie korzyści 
mogą wypłynąć z poszczególnych opcji, a jednocześnie, jakie mogą być ryzyka. 

Kredyt na zakup samochodu czy innego środka trwałego jest kredytem celowym. Udzielają go najczęściej ban
ki lub inne instytucje finansowe, pokrywając nawet 100% ceny. Oprocentowanie kredytu ustalane jest ze względu 

Zanim podpiszesz, poproś o przesła
nie warunków OWUL oraz wzoru 
umowy i zapoznaj się z nimi.
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Kredyt czy leasing – co wybrać (rachunek ekonomiczny)

na kilka czynników. Zależy od tego, jakiego rodzaju środek trwały zamierzamy kupić, czy jest on używany czy też 
nowy, jaki jest okres kredytowania, czy oprocentowanie jest zmienne czy stałe oraz od waluty, w której kredyt jest 
zaciągany. Ważna jest, oczywiście, również instytucja, która udziela kredytu. Dlatego warto zawsze porównywać 
kilka ofert. 

Na rynku kredytowym istnieją różne możliwości. Niektóre instytucje mają wysokie wymagania i skomplikowa
ne formalności. Należy pamiętać, że instytucje kredytowe nie są instytucjami charytatywnymi. Nie ma czegoś ta
kiego, jak otrzymanie pieniędzy nieodpłatnie. Jeżeli oprocentowanie wynosi 0%, to oznacza, że przedsiębiorca 
poniesie koszt kredytu w innej formie, np. w formie prowizji. Niektóre instytucje wymagają wysokiego wkładu 
własnego, którego początkujący przedsiębiorca może nie posiadać. Ponadto instytucje kredytowe wymagają nie
dogodnych dla przedsiębiorcy zabezpieczeń, np. zastawu rejestrowego. Dlatego często może się okazać, że przed
siębiorca nie ma zdolności kredytowej, i mimo wszelkich starań nie uzyska środków na sfinansowanie zakupu 
potrzebnego przedmiotu. 

Dlatego coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z leasingu. W przypadku leasingu mamy do czynienia z przeka
zaniem praw do użytku konkretnego przedmiotu (np. pojazdu, którego leasingodawca jest właścicielem prawnym) 
przez leasingodawcę na leasingobiorcę. Leasingobiorca zobowiązany jest uiszczać za ten przedmiot opłatę, czyli tak 
zwane raty leasingowe. Koszty te są pokrywane z bieżących dochodów danej firmy, która zyskuje na użytkowaniu 
danego sprzętu. 

Leasing dzieli się na finansowy, czyli kapitałowy, oraz operacyjny, czyli bieżący. Leasing finansowy od operacyj
nego różni się tym, że w operacyjnym czas użytkowania danego dobra jest zazwyczaj krótszy niż okres całkowitego 
zużycia a umowa nie może zawierać klauzuli o wykupie, natomiast w leasingu finansowym czas użytkowania za
zwyczaj trwa tyle co okres amortyzacji przedmiotu i możliwe jest zawarcie klauzuli o wykupie.

!
  UWAGA

Koszty kredytu, jak też leasingu uzależnione są od wielu czynników, tak więc nie można porów
nywać ich bez konkretnych ofert różnych instytucji zajmujących się danymi formami kredytów 

czy leasingu. 

Jako główną zaletę finansowania kredytem wymienia się to, że jest tańszy niż leasing. Jak się jednak okazuje, nie 
zawsze musi to być prawda. 

PrzykłaD 4

Kalkulator kredytu i leasingu dla samochodu.
Okres: 48 miesięcy
Wartość samochodu: 60 000 zł
Opata wstpna/wkład własny: 10%
Wykup końcowy: 10% – dla leasingu 

Leasing samochodu przy takich warunkach wygląda następująco:
Tabela 2. Kalkulator leasingu

Leasing samochodu   Kwota netto   % wartości

Opłata wstępna  6000,00 zł  10%

Rata miesięczna  47 × 1130,24 zł  1,88%

Kwota wykupu  6000,00 zł  10%

Suma opłat  65 121,28 zł  108,54%

Kredyt samochodowy przy podanych warunkach wygląda następująco:
Tabela 3. Kalkulator kredytu

Kredyt samochodowy   Kwota brutto   % wartości

Wkład własny  6000,00 zł  10%

Rata miesięczna  48 × 1265,47 zł  2,11%

Suma opłat  66 742,56 zł  111,24%
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W przypadku kredytu wysokość opłat zależy przede wszystkim od tego, jaki wkład własny przedsiębiorca 
może wnieść. Z kolei w przypadku leasingu wysokość opłat w dużej mierze zależy zarówno od wysokości opła
ty wstępnej, jak i od opłaty końcowej. 

Niewątpliwymi zaletami kredytu może być rozłożenie go na dogodne raty, czy też możliwość wcześniejszej spła
ty. Dogodną dla klienta opcją może być również możliwość zawieszenia kredytu na jakiś czas. Kolejnym plusem jest 
możliwość (tu: w zależności od zabezpieczenia kredytu) sprzedaży i wymiany przedmiotu na inny, równocześnie 
kontynuując spłacanie kredytu. W przypadku leasingu jest to niemożliwe. Kolejną zaletą kredytu jest fakt, iż po 
jego spłacie stajemy się jedynymi i prawowitymi właścicielami przedmiotu. Jeśli nie posiadamy klauzuli o wykupie, 
w przypadku leasingu staje się to niemożliwe. Właścicielem przez cały czas jest leasingodawca. Zaletą leasingu sta
je się natomiast nieangażowanie zbyt wielkich środków własnych. Opłaty za raty leasingowe są stałe i niezmienne. 
Kolejnym plusem leasingu jest możliwość przeniesienia opłat za ewentualne naprawy techniczne, ponoszonych nie 
z winy leasingobiorcy. Z kolei biorąc kredyt, można wziąć praktycznie dowolną potrzebną kwotę, zaś w przypad
ku leasingu często określa się minimalną kwotę. Kolejną różnicą między dwiema opcjami jest okres spłaty, który 
w przypadku kredytu na ogół wynosi maksymalnie 10 lat, a w przypadku leasingu 5 lat.

Tabela 4. Porównanie kredytu samochodowego i leasingu – zalety i wady
Kredyt   Leasing

Zalety:
■	  Po spłacie kredytu, kredytobiorca staje się prawowi

tym właścicielem pojazdu.
■	  Kredyt zaciągnięty może być na dowolną kwotę.
■	  Pojazdy mamy prawo kredytować niezależnie od źró

dła, z jakiego je nabywamy.
■	  Swoboda w decydowaniu o spłacie kredytu. Kredyto

biorca ma możliwość rozłożenia rat na dłuższe okresy 
lub skrócić spłacanie kredytu.

■	  Kredytobiorca ma możliwość sprzedaży auta i zaku
pu nowego, jednocześnie spłacając kredyt.

■	  Możliwość wzięcia kredytu bez zabezpieczenia 
(w tym wypadku jest on znacznie droższy).

■	  Możliwość zawieszenia spłaty kredytu.
■	  Możliwość refinansowania pojazdu.
■	  Maksymalny okres kredytu wynosi 10 lat.

 Zalety:
■	  Szybsze i wygodniejsze uzyskanie środków na zdoby

cie danego pojazdu.
■	  Mniej formalności.
■	  Stałe i niezmienne opłaty.
■	  Nieangażowanie zbyt dużych środków własnych.
■	  Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania.
■	  Możliwość przeniesienia opłat dotyczących napraw 

technicznych pojazdu na leasingodawcę.

Wady:
■	  Niekorzystne zabezpieczenia kredytu.
■	  W momencie gdy umowa dobiega końca wiek pojaz

du nie może przekraczać 15 lat.
■	  Zdobycie kredytu wymaga więcej czasu ze względu 

na formalności.

 Wady:
■	  Nie posiadając klauzuli o wykupie, leasingobiorca nie 

ma możliwości wykupienia przedmiotu na własność. 
Przez cały okres użytkowania właścicielem jest lea
singodawca.

■	  Minimalna kwota leasingu to 50 000 złotych.
■	  Leasing możliwy jest wyłącznie dla pojazdów, które 

nabywane są na fakturę. 
■	  Leasingobiorca nie ma możliwości sprzedaży pojazdu 

czy wymiany go na inny.
■	  Maksymalny okres leasingu wynosi 5 lat.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wybór nie dotyczy tylko kwestii kredytu czy leasingu. W ramach leasingu 
można wybrać operacyjny lub finansowy. W przypadku małych przedsiębiorstw wybór ten podyktowany jest 
często korzyściami podatkowymi. To właśnie korzyści podatkowe w dużej mierze decydują o wyborze formy 
leasingu.

W leasingu operacyjnym opłaty są w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu korzystającego, czyli lea
singobiorcy. W okresie obowiązywania umowy leasingowana rzecz (np. auto czy budynek) pozostaje własnością 
finansującego, czyli leasingodawcy (zaliczana jest do jego majątku). To on dokonuje od leasingowanej rzeczy odpi
sów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić przeniesienie własności leasingowanej rzeczy na ko
rzystającego – istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu za pewien procent jego wartości.
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Z kolei w leasingu finansowym amortyzacji leasingowanej rzeczy dokonuje korzystający. Wchodzi ona w skład 
jego majątku. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczy on jedynie odsetki od rat leasingowych. Ostatnia rata wpła
cana przez korzystającego oznacza przejęcie przez niego na własność leasingowanej rzeczy. Przy tej formie leasingu 
nie ma wykupu.

Przed podpisaniem umowy należy więc przeprowadzić szczegółową analizę tego, jaki rodzaj leasingu jest dla da
nej firmy najdogodniejszy pod względem rozliczeń. W przypadku gdy przedsiębiorcy zależy, aby obniżyć podstawę 
opodatkowania przez wliczenie w koszty rat leasingowych, to wtedy warto, aby wybrał leasing operacyjny. Z kolei 
przy leasingu finansowym – kosztem uzyskania przychodów może być tylko odsetkowa część raty. Jednak warto pa
miętać, że w koszty może zostać wliczona także amortyzacja.

Z kolei większe przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta muszą też rozpa
trzyć aspekty bilansowe, ponieważ każda forma wywiera inny wpływ na wysokość wyniku finansowego.  

PrzykłaD 5

Finansowanie środka trwałego w przedsiębiorstwie nieprowadzącym ksiąg rachunkowych – przy założeniu, że 
miesięczne opłaty dla leasingu finansowego, operacyjnego i kredytu wynoszą tyle samo.
1.  Zakup środka trwałego
 ■  wartość środka trwałego: 60 000 zł
  ■  roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   miesięczna amortyzacja: 1000 zł
2.  Kredyt na zakup środka trwałego – 100%
 ■   wartość środka trwałego: 60 000 zł
 ■   roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   miesięczna amortyzacja: 1000 zł
 ■   prowizja za udzielanie kredytu 1,5%, tj. 900 zł
  ■  miesięczna opłata: 1000 zł + 200 zł odsetek
3.  Leasing operacyjny (według przepisów podatkowych)
  ■  wartość środka trwałego: 60 000 zł
 ■   roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   miesięczna amortyzacja: 1000 zł
  ■  opłata wstępna: 10%, tj. 6000 zł 
 ■  miesięczna opłata: 1000 zł + 200 zł odsetek
4.  Leasing finansowy (według przepisów podatkowych)
  ■  wartość środka trwałego: 60 000 zł
  ■  roczna stawka amortyzacyjna: 20%
  ■  miesięczna amortyzacja: 1000 zł
  ■  opłata wstępna: 10%, tj. 6000 zł
 ■   miesięczna opłata: 1000 zł + 200 zł odsetek

Tabela 5. Porównanie kosztów dla poszczególnych form finansowania

Okresy Rodzaje kosztów Zakup Kredyt Leasing 
operacyjny

Leasing 
finansowy

0.  NKUP  60 000  0  0  0

 KUP  0  900  6000  6000

Pierwszy
miesiąc 

 NKUP – spłata kapita
łowa

 0  1000  0  1000

 KUP – odsetki/opłaty  0  200  1200  200

 KUP – amortyzacja  1000  1000  0  1000

Przy założeniu danych analogicznych koszty kredytu są niższe niż koszty leasingu ze względu na wysokość opła
ty wstępnej. Oznacza to, że w przypadku leasingu opłata wstępna wymaga większego zaangażowania środków 
własnych na początku (w omawianym przypadku kredyt zaciągnieto na 100% wartości środka trwałego).
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Na rynku istnieją niższe opłaty leasingowe niż w przykładzie, np. 5%, ale nie będą one niższe niż ewentualna prowizja 
bankowa za udzielenie kredytu. Jednak dla małych, początkujących przedsiębiorstw kredyt w wielu przypadkach nie jest 
osiągalny, lub jest osiągalny, ale przy dużo wyższych kosztach i zabezpieczeniu. Natomiast z punktu widzenia podatkowe
go nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym czy finansowym. Koszty są takie same. 

W przypadku przedsiębiorstw, które prowadzą księgi rachunkowe, ale nie podlegają obowiązkowi badania przez 
biegłego rewidenta, rachunek ekonomiczny będzie analogiczny. Przedsiębiorstwa te co prawda podlegają nie tyl
ko przepisom podatkowym, ale również przepisom ustawy o rachunkowości, mogą jednak korzystać z pewnych 
uproszczeń. Uproszczenie w zakresie umów leasingowych oznacza możliwość stosowania przepisów podatkowych 
dla ich ujęcia bilansowego. 

PrzykłaD 6

Finansowanie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe – przy założeniu, że miesięcz
ne opłaty dla leasingu finansowego, operacyjnego i kredytu wynoszą tyle samo.
1.  Zakup środka trwałego
 ■   wartość środka trwałego: 60 000 zł
 ■   roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   miesięczna amortyzacja: 1000 zł
2.  Kredyt na zakup środka trwałego – 100 %
 ■   wartość środka trwałego: 60 000 zł
 ■   roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   miesięczna amortyzacja: 1000 zł
 ■   prowizja za udzielanie kredytu 1,5%, tj. 900 zł 
 ■   miesięczna opłata: 1000 zł + 200 zł odsetek
3.  Leasing operacyjny (według przepisów podatkowych)
 ■   wartość środka trwałego: 60 000 zł
 ■   roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   opłata wstępna: 10%, tj. 6000 zł 
 ■   miesięczna opłata: 1000 zł + 200 zł odsetek
4.  Leasing finansowy (według przepisów podatkowych)
 ■   wartość środka trwałego: 60 000 zł
 ■   roczna stawka amortyzacyjna: 20%
 ■   miesięczna amortyzacja: 1000 zł
 ■   opłata wstępna: 10%, tj. 6000 zł
 ■   miesięczna opłata: 1000 zł + 200 zł odsetek

Tabela 6. Porównanie składników bilansu przy różnych formach finansowania
Rodzaj składnika   Zakup Kredyt Leasing operacyjny   Leasing finansowy

Aktywa Zwiększenie skład
ników aktywów 
trwałych

Zwiększenie skład
ników aktywów 
trwałych

Bez zmian w akty
wach

Zwiększenie skład
ników aktywów 
trwałych

Pasywa Bez zmian Zwiększenie skład
ników zobowiązań

 Zwiększenie skład
ników zobowiązań

Zwiększenie skład
ników zobowiązań 

Tabela 7. Porównanie kosztów dla poszczególnych form finansowania

Okresy Rodzaje kosztów Zakup Kredyt Leasing  
operacyjny

Leasing  
finansowy

1 2 3 4 5 6
0.  NKUP – ewidencja po

datkowa
 60 000  0  0  0

 KUP – ewidencja po
datkowa

 0  900  6000  6000

 Rachunek zysków 
i strat (koszty)

 0  900  6000  6000
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1 2 3 4 5 6
Pierwszy 
miesiąc 

 NKUP – spłata kapita
łowa

 0  1000  0  1000

 KUP (ewidencja po
datkowa) – odsetki/  
/opłaty

 0  200  1200  200

 KUP (ewidencja po
datkowa) – amorty
zacja

 1000  1000  0  1000

 Rachunek zysków 
i strat (koszty)

 1000  1200  1200  1200

W przypadku gdy przedsiębiorca nie ma możliwości zakupu i brak mu też zdolności kredytowej wtedy najlepszym 
rozwiązaniem jest leasing. Pytanie tylko, którą wersję wybrać. Decydujące znaczenie może mieć to, czy przedsię
biorstwo chce zwiększyć stan aktywów trwałych, czy też nie. Struktura aktywów jest podstawą oceny elastyczności 
firmy oraz oceny stopnia ryzyka przez wierzycieli. Takiej oceny dokonuje się na podstawie następujących wskaźni
ków:
■	  aktywa trwałe : aktywa ogółem
■	  aktywa obrotowe : aktywa ogółem
■	  aktywa trwałe : aktywa obrotowe. 

W przypadku leasingu operacyjnego wartość tych wskaźników jest niższa, co oznacza większy stopień elastycznoś
ci przedsiębiorstwa, mniejsze ryzyko operacyjne. 

Drugim ważnym wskaźnikiem związanym z aktywami trwałymi jest wskaźnik zużycia środków trwałych. Jest to 
relacja skumulowanej amortyzacji i wartości początkowej środków trwałych:
■	  skumulowana amortyzacja : wartość początkowa środków trwałych

Im wyższy wskaźnik, tym wyższy stopień zużycia środków trwałych i konieczność dokonania inwestycji. Ten pro
blem nie powstaje w przypadku leasingu operacyjnego, ponieważ przy tej formie finansowania przedmiot umowy 
nie jest wykazany w bilansie korzystającego. 

O tym, czy przedsiębiorstwo stosuje bardziej agresywną czy konserwatywną politykę finansową świadczy struktura 
źródeł finansowania. Prowadzące konserwatywną politykę finansową przedsiębiorstwo, tj. finansujące majątek kapi
tałem własnym, jest mniej ryzykowne z punktu widzenia wierzycieli. O agresywnej polityce finansowej świadczy wy
soki udział kapitału obcego (zobowiązania kredytowe, zobowiązania z tytułu leasingu). Przedsiębiorstwo prowadzące 
bardziej agresywną politykę finansową jest mniej bezpieczne, oznacza to większe ryzyko dla wierzycieli. 

O ewentualnym zagrożeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa świadczy zachwianie tzw. złotej zasady finansowej. 
Zasada ta zakłada, że aktywa trwałe powinny być sfinansowane przez kapitały długoterminowe (własne i obce), 
a aktywa obrotowe poprzez kapitał krótkoterminowy. W wyniku zachwiania tej relacji mogą wystąpić problemy 
zdolności płatniczej, i w ostateczności może doprowadzić to do niewypłacalności przedsiębiorstwa. Dlatego może 
być dużym zagrożeniem finansowanie np. zakupu środka trwałego kredytami krótkoterminowymi. W tym przypad
ku leasing finansowy jest o tyle bardziej transparentny, że okres trwania umowy odpowiada okresowi użytkowania 
środka trwałego. Relacja finansowania zostaje więc zachowana. 

Specyficzna sytuacja w przypadku leasingu może powstać u przedsiębiorców, których roczne sprawozdanie fi
nansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Jednostki te nie mogą korzystać z uproszczeń 
przewidywanych przez przepisy ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że w zakresie klasyfikacji leasingu muszą 
stosować zasady wynikające z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). W praktyce oznacza to, że dla ce
lów bilansowych prawie każda umowa spełni przynajmniej jeden z siedmiu wymienionych w ustawie warunków. 
W związku z tym dla celów bilansowych będzie to umowa leasingu finansowego, i to korzystający musi wykazać 
w swoich księgach przedmiot leasingu jako składnik środków trwałych. W praktyce okazuje się, że bardzo trudno 
jest wynegocjować z leasingodawcą takie warunki umowy, które nie spełniają żadnych z siedmiu warunków uor. 
A w szczególności ze względu na zachowanie odpowiednej struktury majątku oraz utrzymania odpowiedniej rela
cji finansowania (złotej zasady finansowania) przedsiębiorcom zależy na umowie leasingu operacyjnego dla celów 
bilansowych. 

Dla celów podatkowych na ogół umowy leasingu kwalifikowane są jako leasing operacyjny. Wynika to z odrębne
go podejścia do składników majątku w prawie podatkowym oraz w prawie bilansowym. O ile w prawie podatkowym 
do składników majątku zaliczamy te składniki, które są własnością przedsiębiorcy, to dla prawa bilansowego istotna 
jest kontrola nad danym składnikiem. Kontrola należy do strony, która czerpie korzyści i ponosi odpowiedzialność 
z tytułu posiadanego składnika, niezależnie od tego, do kogo należy prawo własności. 
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Z tego też wynika, że przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi badania dla celów bilansowych muszą wykazać 
w swoich księgach daną umowę jako leasing finansowy a dla celów podatkowych jako leasing operacyjny. Wiąże się 
to z problemem tworzenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

dr gyöngyVér taKáts

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 23a–23l ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 699,
■	 art. 17a–17l ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211,
■	  art. 4 ust. 3–5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4.

4.  Leasing operacyjny i finansowy  
– jak rozliczyć w podatkach dochodowych 

O tym, czy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym czy z leasingiem finansowym, decyduje 
nie nazwa, lecz treść umowy. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ od tego zależy, kto zalicza 
przedmiot umowy do środków trwałych: leasingodawca czy leasingobiorca. zapisy umowy decydu-
ją też o tym, jakie koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Niespełnienie którego-
kolwiek z warunków przepisów podatkowych może skutkować wyłączeniem poniesionych przez 
podatnika kosztów z kosztów uzyskania przychodów.

Definicja umowy leasingu – zarówno operacyjnego, jak i finansowego – znajduje się w art. 17a pkt 1 ustawy o po
datku dochodowym od osób prawnych – dalej: updop (art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fi
zycznych – dalej: updof). Zgodnie z jego treścią umową leasingu jest umowa zdefiniowana w Kodeksie cywilnym, 
ale również każda inna umowa, na mocy której finansujący (zwany potocznie leasingodawcą) oddaje do odpłatnego 
używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie o podatku dochodowym ko
rzystającemu (zwanemu potocznie leasingobiorcą):
■	 podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,
■	 grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Z przepisów wynika, że nie mogą być przedmiotem leasingu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które nie 
podlegają amortyzacji, z wyjątkiem wymienionych w przepisie, tj. gruntów i wieczystego użytkowania gruntów. Oznacza 
to, że ze względu na brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotem leasingu nie mogą być m.in. 
dzieła sztuki i eksponaty muzealne, budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszka
niowych lub służących działalności społecznowychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe.

4.1.  Leasing operacyjny – rozliczenie w podatku dochodowym
Leasing jest umową, w której leasingodawca przenosi na leasingobiorcę, w zamian za płatność lub serię płatności, 

prawo do korzystania ze składnika aktywów przez ustalony okres.
Operacje leasingu klasyfikuje się jako:

■	  leasing finansowy,
■	  leasing operacyjny
– zależnie od tego, czy leasingodawca przeniósł lub leasingobiorca przejął ryzyko i korzyści związane z posiadaniem 
składnika aktywów będącego przedmiotem leasingu.

Leasing finansowy zasadniczo przenosi całe ryzyko i korzyści związane z posiadaniem przedmiotu leasingu, nie
zależnie od tego, czy tytuł własności został przeniesiony, czy nie.

Wszelkie pozostałe operacje leasingu klasyfikuje się jako leasing operacyjny.

4.1.1. Warunki uznania umowy za umowę leasingu operacyjnego
Z punktu widzenia ustaw o podatku dochodowym umową leasingu operacyjnego jest umowa, która spełnia dwa 

warunki, tj. czasu i sumy opłat.
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Tabela 8. Warunki dla leasingu operacyjnego w ustawach o podatku dochodowym

Warunki dla leasingu operacyjnego 
w ustawach o podatku dochodowym   Opis

Warunek czasu Umowa leasingu, gdy korzystającym jest przedsiębiorca, musi zostać 
zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40% normatyw
nego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są pod
legające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości nie
materialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, 
jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieru
chomości. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalnoś
ci gospodarczej wystarczające jest, aby umowa była zawarta na czas 
oznaczony.

Warunek sumy opłat Suma opłat ustalonych w umowie leasingu zawieranej z przedsiębior
cą czy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, po
mniejszona o należny VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości po
czątkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 
Warunek ten dotyczy przedmiotów oddanych w leasing po raz pierw
szy. Zdarzają się jednak takie przypadki, gdy uprzednio leasingowa
ny przedmiot oddawany jest w leasing po raz kolejny. Wówczas suma 
opłat musi odpowiadać co najmniej wartości rynkowej środka trwałego 
lub wartości niematerialnej i prawnej z dnia zawarcia następnej umo
wy leasingu.

PrzykłaD 7

„X” Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu na okres 48 miesięcy, której przedmiotem jest maszyna do obróbki 
mechanicznej węgla. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 200 000 zł netto. Umowa przewiduje na
stępujące płatności:
■  opłata wstępna: 25 000 zł netto,
■   czynsze leasingowe: 48 rat po 4000 zł netto.
Ponadto leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za 10% wartości ofertowej, tj. 20 000 zł 
netto. Maszyna, co jednoznacznie wynika z umowy, nie była wcześniej przedmiotem leasingu.
Sprawdzenie charakteru umowy:
1.  Warunek czasu
  Aby ustalić, czy okres umowy jest wystarczający w świetle przytoczonego przepisu, spółka powinna 

w pierwszym kroku ustalić tzw. normatywny okres amortyzacji. Normatywnym okresem amortyzacji 
w odniesieniu do środków trwałych jest okres wynikający z zastosowania stawek amortyzacyjnych okre
ślonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (zał. nr 1 do ustaw podatkowych). W przypadku wartości 
niematerialnych i prawnych jest to okres ustalony w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

  Spółka na podstawie ww. załącznika nr 1 ustaliła, że maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud 
i węgla (KŚT 513) amortyzuje się stawką 10% w skali roku. Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji 
dla maszyny do obróbki mechanicznej węgla wynosi 10 lat.

Normatywny okres amortyzacji =
100%

stawka amortyzacyjna z załącznika nr 1 do ustawy

Normatywny okres amortyzacji =
100%

= 10
10%

Uwzględniając powyższe, umowa powinna być zawarta minimum na okres 4 lat, tj. 48 miesięcy (10 lat x 40%), 
co w analizowanym przypadku zostało spełnione.
2.  Warunek sumy opłat
  Kolejnym warunkiem wymagającym weryfikacji jest suma opłat. W analizowanym przypadku suma usta

lonych opłat pomniejszona o należny VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej maszyny do  
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obróbki mechanicznej węgla. Dlatego zawsze należy odnosić się do kwoty netto środka trwałego, niezależ
nie od tego, czy przysługuje nam odliczenie podatku naliczonego.

  Prawidłowe określenie sumy opłat ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych zawar
tej umowy. Z ustawy podatkowej wynika bowiem, że suma opłat niższa od wartości początkowej przedmio
tu leasingu lub wartości rynkowej przy kolejnej umowie leasingu tego samego przedmiotu skutkuje wyłą
czeniem takiej umowy z pojęcia umowy leasingu. Wówczas umowa taka traktowana jest jak umowa najmu 
lub umowa dzierżawy.

 Do sumy opłat zalicza się:
 ■    opłatę manipulacyjną,
 ■   opłatę wstępną,
 ■   czynsz zerowy,
 ■   czynsz inicjalny,
 ■   bieżące opłaty leasingowe,
 ■   cenę wykupu, tj. cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podsta

wowego okresu tej umowy.
 Do sumy opłat nie zalicza się natomiast:
 ■   płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, jeśli są one wyodrębnione z opłat leasingo

wych,
 ■   podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania 

środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środ
ków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podat
ków i składek niezależnie od opłat za używanie,

 ■    kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

Tabela 9. Zestawienie opłat za leasingowaną maszynę
Składnik Ilość Kwota Wartość

Opłata wstępna 1 25 000 zł 25 000 zł

Czynsze leasingowe 48 4 000 zł 192 000 zł

Cena wykupu 1 20 000 zł 20 000 zł
Suma opłat 237 000 zł

W przedstawionej umowie suma opłat powinna wynosić co najmniej 200 000 zł. Uwzględniając zaprezento
wane wyliczenia, należy stwierdzić, że umowa spełnia warunek sumy opłat (237 000 zł > 200 000 zł).
W analizowanym przypadku został zatem spełniony zarówno warunek czasu, jak i warunek sumy opłat, 
w związku z czym zawarta umowa stanowi podatkową umowę leasingu operacyjnego.

4.1.2. Skutki błędnej kwalifikacji umowy leasingu
W myśl obowiązujących przepisów do opodatkowania umowy niespełniającej warunków umowy leasingu ope

racyjnego (lub finansowego) stosuje się przepisy przewidziane dla umów najmu i dzierżawy. Na pierwszy rzut oka 
skutki błędnej kwalifikacji wydają się niegroźne, ponieważ zarówno czynsze leasingowe, jak i opłaty związane 
z użytkowaniem składnika majątkowego na podstawie umowy najmu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. 
Problem może jednak pojawić się w przypadku samochodów osobowych. O ile koszty ponoszone w celu eksploatacji 
– tj. opłata leasingowa lub opłata za najem – będą kosztem uzyskania przychodu niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia z umową leasingu czy umową najmu, o tyle zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksplo
atacji, a więc paliwa, kosztów napraw i konserwacji, przedstawia się odmiennie w zależności od tego, czy mamy do 
czynienia z umową leasingu czy z umową najmu.

Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzy
skania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów oso
bowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnoże
nia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, 
określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W takim przypadku podatnik jest obowią
zany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Oznacza to, że warunkiem zaliczenia wydatków na paliwo zużyte do 
samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy najmu będzie prowadzenie tzw. kilometrówki.
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Przepis ograniczający możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w po
dobnym brzmieniu znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym że w przypadku osób 
fizycznych ograniczenie dotyczy samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych 
(art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ograniczenia te nie dotyczą samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, co oznacza, że 
w przypadku umów leasingu samochodów osobowych podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebie
gu pojazdu.

Warto dodać, że problem w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów nie wystąpi w odniesieniu do 
opłat za najem. Wątpliwości te zostały ostatecznie rozwiane w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 8 listopada 
2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD111005), w której stwierdzono:

MF
 (...) uznać należy, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działal

ności gospodarczej nie są ograniczone limitem określonym w tych przepisach. Przedmiotowe wydatki nie miesz
czą się bowiem w kategorii wydatków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 

ustawy CIT. Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wyko
rzystywania  go.  Koszty  te  nie  obejmują  kosztów  związanych  z  uzyskaniem  możliwości  używania  takiego  samochodu. 
Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej 
zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z ty
tułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyska
nie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksplo
atacji samochodu.

PrzykłaD 8

Spółka „Y” zawarła umowę leasingu na okres 23 miesięcy, której przedmiotem jest samochód osobowy. War
tość samochodu określona w umowie wynosi 60 000 zł netto. Umowa przewiduje następujące płatności:
■   opłata wstępna: 12 000 zł netto,
■    czynsze leasingowe: 23 raty po 2350 zł netto.
Ponadto leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za 1% wartości ofertowej, tj. 600 zł netto. 
Samochód, co jednoznacznie wynika z umowy, nie był wcześniej przedmiotem leasingu.
Sprawdzenie charakteru umowy:
1.   Warunek czasu
  Spółka na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustaliła, że sa

mochody osobowe (KŚT 741) amortyzuje się stawką 20% w skali roku.
 Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji dla samochodu osobowego wynosi 5 lat.

Normatywny okres amortyzacji =
100%

stawka amortyzacyjna z załącznika nr 1 do ustawy

Normatywny okres amortyzacji =
100%

= 5
20%

Uwzględniając powyższe, umowa powinna być zawarta minimum na okres 2 lat, tj. 24 miesięcy (5 lat × 40%), 
co w analizowanym przypadku nie zostało spełnione.
2.  Warunek sumy opłat
  Kolejnym warunkiem wymagającym weryfikacji jest suma opłat. W analizowanym przypadku suma ustalo

nych opłat pomniejszona o należny VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Tabela 10. Zestawienie opłat za leasingowany samchód

Składnik   Ilość   Kwota   Wartość

Opłata wstępna   1  12 000 zł  12 000 zł

Czynsze leasingowe  23  2 350 zł  54 050 zł

Cena wykupu   1  600 zł  600 zł

Suma opłat   66 650 zł
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W przedstawionej umowie suma opłat powinna wynosić co najmniej 60 000 zł. Uwzględniając zaprezentowa
ne wyliczenia, należy stwierdzić, że umowa spełnia warunek sumy opłat (66 650 zł > 60 000 zł).
Biorąc jednak pod uwagę, że w analizowanym przypadku warunek czasu nie został spełniony, zawarta umowa 
nie stanowi podatkowej umowy leasingu operacyjnego. Do oceny skutków fiskalnych spółka powinna przyjąć 
przepisy przewidziane dla umów najmu i dzierżawy. Oznacza to, że zaliczenie do kosztów uzyskania przycho
dów wydatków eksploatacyjnych, takich jak paliwo, naprawy i konserwacje, będzie możliwe pod warunkiem 
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

!
  UWAGA

W przypadku samochodów osobowych normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Oznacza 
to, że minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego samochodu musi wynosić 2 lata.

4.1.3. Koszty podatkowe w leasingu operacyjnym
Podatnik użytkujący przedmiot leasingu ma prawo do wykazania kosztów związanych z realizacją tej umowy, jeśli 

nie znajdują się one w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W leasingu operacyjnym 
za koszty korzystającego uważa się:
■	 opłatę manipulacyjną,
■	 opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy,
■	 opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, ponoszone przez leasingobiorcę w podstawowym okresie 

umowy,
■	 koszty związane z używaniem przedmiotu leasingu, np.: paliwo, naprawy, oleje, konserwacja czy diagnostyka,
■	 inne poniesione w celu uzyskania przychodów, związane z umową leasingu.

Podatnik nie zaliczy natomiast do kosztów podatkowych:
■	  odpisów amortyzacyjnych, ponieważ środek trwały figuruje w ewidencji finansującego (leasingodawcy), który te 

odpisy nalicza,
■	 kaucji, ponieważ jest ona świadczeniem zwrotnym.

4.1.4.  Wstępna opłata leasingowa
Opłaty wstępne, czynsze inicjalne – to opłaty, które na przestrzeni lat stały się tematem licznych dyskusji. Nieko

rzystne indywidualne interpretacje skłaniały podatników do odwoływania się do wojewódzkich sądów administra
cyjnych, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po wielu latach linia interpretacyjna w zakresie opłat wstęp
nych (inicjalnych) przybrała jednolity kierunek.

W świetle obowiązujących regulacji, orzecznictwa oraz najnowszych interpretacji organów podatkowych wstępna 
opłata leasingowa stanowi koszt podatkowy jednorazowo w momencie poniesienia. Opłata tego rodzaju nie wyma
ga rozliczania w czasie proporcjonalnie do okresu umowy leasingowej. Opłata wstępna ma charakter opłaty samo
istnej, bezzwrotnej, której nie można przypisać konkretnym ratom, a jej poniesienie jest niezbędne do rozpoczęcia 
umowy. W związku z tym nie należy jej rozliczać przez czas trwania umowy.

Potwierdzeniem tego jest m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2013 r. (II FSK 1764/11, 
orzeczenie prawomocne), w którym skład sędziowski stwierdził:

NSA
 (...) wstępna opłata leasingowa (czynsz inicjalny) powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez ko

nieczności rozliczania jej w czasie. Dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle 
prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu 

leasingu (por. wyrok NSA z 19 stycznia 2011 r. – II FSK 1546/09).
Ponadto należy zauważyć, że istotą wstępnej opłaty leasingowej, zwanej też czynszem inicjalnym, jest jej poniesienie 

w celu realizacji umowy i wydania środka trwałego.
Podsumowując, można wskazać kilka argumentów przemawiających za zaliczeniem jednorazowo do kosztów 

uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej:
■	 poniesienie opłaty warunkuje prawo do skorzystania z leasingu,
■	 wysokość opłaty nie jest zależna od długości umowy leasingu, tj. nie ulega zmianie, nawet gdy zmieni się czas 

trwania umowy,
■	 nie podlega zwrotowi w przypadku przerwania umowy leasingu,
■	 jest to opłata niezależna, której trudno przypisać konkretny czas.

Niestety, to nie koniec wątpliwości związanych z opłatą wstępną. Problem dotyczący opłaty wstępnej został roz
wiązany jedynie częściowo. Nie należy bowiem zapominać, że nadal mamy do czynienia z kosztem pośrednim. Po
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jawia się pytanie: kiedy koszt pośredni staje się kosztem podatkowym? W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o podatku do
chodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto 
koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który 
ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy
łoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wątpliwość dotyczy tego, który dzień uznać za dzień poniesienia:
■	 dzień zaksięgowania kosztu jako kosztu czy
■	 dzień zaksięgowania kosztu na dowolnym koncie księgowym.

Zdaniem fiskusa oraz niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych dniem poniesienia kosztu jest dzień, na 
który koszt zaksięgowano jako koszt, a więc dzień, w którym koszt obciążył wynik finansowy. Przyjmując taką wy
kładnię, należy uznać, że sposób zaksięgowania decydować będzie o skutkach fiskalnych. Jeżeli bowiem podatnik 
zdecyduje się dla potrzeb sprawozdawczych na rozliczanie opłaty wstępnej w czasie – realizując tym samym zasadę 
współmierności przychodów i kosztów – to powinien rozpoznać koszt tylko w części rozliczonej.

Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na jednorazowe obciążenie wyniku finansowego opłatą wstępną, tj. z pomi
nięciem rozliczeń międzyokresowych, to będzie miał również prawo do wykazania jednorazowo kosztu w rachunku 
podatkowym. Taki pogląd reprezentuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej 
z 18 kwietnia 2013 r. (IPTPB3/42335/134/PM) stwierdził:

MF
 (...) pod pojęciem „dzień poniesienia kosztu” rozumieć należy dzień, na który Spółka uwzględniła koszt w pro

wadzonych  przez  nią  księgach  rachunkowych.  Tym  samym  jest  to  dzień,  który  Spółka  wskazała  jako  dzień 
(okres), do którego dany wydatek został przypisany. (...)

(...) Przyjęta zatem przez Spółkę polityka rachunkowości, zgodnie z którą Wnioskodawca przedmiotowe wydatki 
rozliczać będzie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w którym nastąpi generowanie przychodów, 
decydować będzie o sposobie ujęcia tych wydatków z punktu widzenia podatkowego.

Końcowo, stwierdzić należy więc, że z treści przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych wynika podstawowa reguła: moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie praw
nym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Innymi słowy, przepisy ustawy o podatku do
chodowym od osób prawnych nie stoją na przeszkodzie w rozliczeniu w czasie wymienionych przez Wnioskodawcę 
kosztów. Skoro podatnik zdecydował się rozliczać przedmiotowe wydatki w oparciu o zasady wynikające z przepisu 
art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy o rachunkowości, a więc dokonywać systematycznie odpisów w ciężar kosztów propor
cjonalnie do ustalonego okresu podatkowego, z którym związane są wydatki reklamowe, to powinien je w tym sa
mym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2012 r. (II FSK 253/11) stwierdził, że:

NSA
 (...) ujęcie (zaksięgowanie) wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowe

go. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym 
samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów.
Odmienny pogląd odnajdujemy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2012 r. (II FSK 

861/11). Skład sędziowski orzekający w tej sprawie stwierdził, że:

NSA
 (...) za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podsta

wie faktury, który to dzień jest dniem poniesienia kosztu. Normodawca w tym przypadku przyjął metodę 
memoriałową (a nie kasową). Oznacza to, że brak jest podstaw do uznania za dzień poniesienia kosztu 

uzyskania przychodów dnia, w którym obciążono tym wydatkiem wynik finansowy Spółki na podstawie zawartej 
wcześniej umowy.

Od 1 stycznia 2014 r. wątpliwości miały zniknąć. W projekcie do ustawy o podatku dochodowym miał pojawić się 
bowiem znowelizowany art. 15 ust. 4e, w myśl którego dniem poniesienia kosztu miał być dzień, na który koszt ten 
ujęto jako koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano). W uzasadnieniu do projektu stwierdzano wówczas, że 
zmiana przepisów ma na celu jedynie doprecyzowanie już obowiązujących przepisów.

Przepis jednak w życie nie wszedł, a wątpliwości pozostały.

4.1.5.  Inwestycja w leasingowanym środku trwałym  
– rozliczenie nakładów oraz późniejszy wykup

W leasingu operacyjnym środek trwały nie figuruje w księgach korzystającego, jednak w ramach umowy leasin
gu mogą powstać inne składniki, które będą wymagały ujęcia w ewidencji środków trwałych. Dotyczy to nakładów 
o charakterze ulepszeniowym zwiększających wartość użytkową leasingowanego przedmiotu. Nakłady tego rodza
ju, na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, traktowane są jako inwestycje w obcych środkach trwałych podle
gające amortyzacji. Stanie się to jednak wtedy, gdy wartość tych nakładów w ciągu roku podatkowego przekroczy 
kwotę 3500 zł.
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Przykładem takich nakładów mogą być:
■	 instalacja gazowa mająca na celu obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu,
■	 radio, czujniki parkowania zwiększające komfort użytkowania,
■	 autoalarm zwiększający bezpieczeństwo użytkowania,
■	 łyżka do koparki.

W takim przypadku okres amortyzacji dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji nie może 
być krótszy niż:
■	 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,
■	 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
■	 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, okres amortyzacji nie może być natomiast krótszy niż 
30 miesięcy.

!
  UWAGA

Do inwestycji w leasingowanych środkach trwałych leasingobiorca stosuje indywidualne stawki 
amortyzacyjne.

PrzykłaD 9

Spółka „Z” zawarła umowę leasingu operacyjnego na okres 30 miesięcy, której przedmiotem jest samochód 
osobowy. Spółka za zgodą leasingodawcy poczyniła nakłady na leasingowany środek trwały polegające na 
montażu instalacji gazowej oraz czujników parkowania. Suma nakładów wyniosła 5500 zł. Uwzględniając 
charakter nakładów oraz ich wartość, spółka jest zobligowana do wykazania inwestycji w obcym obiekcie. 
Maksymalna stawka amortyzacyjna wynosi w tym przypadku 40% (100% : 2,5 roku).

O ile samo zidentyfikowanie inwestycji w leasingowanym środku trwałym nie powinno budzić większych wątpli
wości, o tyle mogą się one pojawić w związku z wykupem przedmiotu leasingu, w którym uprzednio poczyniono 
inwestycję.

W praktyce można zastosować jedno z dwóch rozwiązań:
■	  zwiększyć cenę nabycia o niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym,
■	  kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym i odrębnie amortyzować nabyty (wykupiony 

z leasingu) środek trwały.
Niestety, ustawa o podatku dochodowym nie przewiduje w tym zakresie rozwiązań. W takim przypadku warto 

przyjąć jedno z zaprezentowanych rozwiązań i konsekwentnie je stosować.
W kwestii tej wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej 

z 26 lutego 2008 r. (ILPB3/423282/072/ŁM) stwierdził:

MF
 Skoro  w  nabytej  nieruchomości  Spółka  uprzednio  poniosła  wydatki,  które  nie  zostały  ujęte  w  cenie  nabycia, 

a  zarazem  nie  zostały  w  całości  zakwalifikowane  w  kosztach  uzyskania  jako  inwestycja  w  obcych  środkach 
trwałych, to wartość nakładów pomniejszona o dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne zwiększa cenę na

bycia ww. nieruchomości.
Jednocześnie dodaje się, iż w przypadku nabycia przez podatnika środka trwałego, w którym dokonał on inwestycji 

w obcym środku trwałym, istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyza
cji inwestycji w obcym środku trwałym pomimo, iż po nabyciu środka trwałego, nie będzie to już obcy środek trwały, lecz 
własny.

(...) Spółka nie musi odstąpić od dalszej amortyzacji inwestycji w obcym budynku, ze względu na wykupienie uprzed
nio leasingowej hali. Dopuszczalne jest zarówno zaliczenie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwa
łym do wartości początkowej nabytego środka trwałego,  jak i kontynuowanie amortyzacji  inwestycji w obcym środku 
trwałym według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2011 r. 
(IBPBI/2/4231687/10/MS).

Na zakończenie warto dodać, że pojęcie inwestycji w obcym obiekcie dotyczy wyłącznie środków trwałych. Wy
nika to m.in. z art. 16a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22a ust. 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), w którym ustawodawca wskazał, że amortyzacji podlegają również przyjęte do 
używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Oznacza to, że ewentualne nakłady na wartości niematerialne 
i prawne, np. licencje, użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, stanowią koszty uzyskania przy
chodów w dacie poniesienia.
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4.2.   Leasing finansowy– rozliczenie w podatku dochodowym
O tym, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym czy z leasingiem operacyjnym, decyduje nie nazwa, lecz 

treść umowy. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określanych w ustawach o podatku dochodowym może 
prowadzić do wyłączenia zawartej umowy z umów leasingu finansowego i konieczności korygowania już zaewiden
cjonowanych kosztów.

4.2.1.  Warunki uznania umowy za umowę leasingu finansowego
Z punktu widzenia ustaw o podatku dochodowym umową leasingu finansowego jest umowa, która spełnia łącznie 

trzy warunki: warunek czasu, warunek sumy opłat i warunek amortyzacji.

Tabela 11. Warunki dla leasingu finansowego w ustawach o podatku dochodowym

Warunki dla leasingu finansowego 
w ustawach o podatku dochodowym   Opis

Warunek czasu  Umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony.
Warunek sumy opłat  Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny poda

tek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środ
ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Podobnie jak mia
ło to miejsce przy warunkach klasyfikacyjnych dotyczących umów leasingu 
operacyjnego, warunek ten dotyczy przedmiotów oddanych w leasing po 
raz pierwszy. Również w przypadku umów leasingu finansowego zdarzają 
się sytuacje – choć jest to rzadkością – że uprzednio leasingowany przed
miot oddawany jest w leasing po raz kolejny. Wówczas suma opłat musi od
powiadać co najmniej wartości rynkowej środka trwałego lub wartości nie
materialnej i prawnej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Warunek amortyzacji  Umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy lea
singu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający niebędący osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Natomiast w przypad
ku zawarcia umowy, w której korzystającym będzie osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej, leasingodawca jest zobligowany 
do zrezygnowania z dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Warto zwrócić uwagę na zbieżne warunki występujące zarówno w umowie leasingu operacyjnego, jak i umowie 
leasingu finansowego. W umowach dotyczących obydwu rodzajów leasingu występuje warunek czasu, jednak w umo
wach leasingu finansowego jest to warunek „lżejszy” niż w umowach leasingu operacyjnego. Wystarczy, aby umowa 
była zawarta na czas oznaczony. Nie ma dodatkowych zastrzeżeń – tak jak w przypadku umów leasingu operacyjnego, 
tj. wymagania minimalnego okresu trwania takiej umowy. W przypadku leasingu finansowego przyjęte do używania 
składniki majątkowe są co do zasady amortyzowane według zasad i stawek przewidzianych dla własnych środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. To, czy umowa będzie trwała cztery lata czy dwa miesiące, nie 
wpłynie na okres amortyzacji ani na kwotę odpisów amortyzacyjnych. Inaczej jest w przypadku umowy leasingu ope
racyjnego. Tu podstawowe koszty, np. bieżące opłaty (czynsze) leasingowe, powstają w okresie trwania umowy. Gdy
by nie ograniczenie czasowe, odpowiadające 40% normatywnego okresu amortyzacji, nie byłoby przeszkód do zawar
cia umowy leasingu operacyjnego trwającej np. dwa miesiące i rozpoznania kosztów w tym okresie.

Z kolei warunek sumy opłat jest taki sam jak warunek, który znajduje się w definicji umowy leasingu operacyjnego.
Warunek niewystępujący w definicji umowy leasingu operacyjnego to warunek amortyzacji. Umowa leasingu fi

nansowego musi zawierać wyraźne postanowienie, która ze stron będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych. 
Jeżeli korzystający dokonywałby odpisów amortyzacyjnych na podstawie umowy niespełniającej tego warunku, to 
koszty wykazane na podstawie tych odpisów wymagałyby wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

PrzykłaD 10

„A” spółka z o.o. zawarła umowę leasingu na okres 36 miesięcy, której przedmiotem jest specjalistyczna dru
karka solwentowa. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 120 000 zł netto. Umowa przewiduje nastę
pujące płatności:
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■  opłata wstępna: 20 000 zł,
■  czynsze leasingowe: 36 rat po 3800 zł.
Z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności do leasingowanego składnika przechodzi na leasingobiorcę. 
Maszyna, co jednoznacznie wynika z umowy, nie była wcześniej przedmiotem leasingu. Strony umowy zawar
ły w niej zapis, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
Sprawdzenie charakteru umowy:
1.  Warunek czasu
  Umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, w związku z czym warunek czasu można uznać za 

spełniony.
2.  Warunek sumy opłat
  Kolejnym warunkiem wymagającym weryfikacji jest suma opłat. W analizowanym przypadku suma usta

lonych opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej wartości 
początkowej drukarki solwentowej. Zawsze należy odnosić się do kwoty netto środka trwałego, niezależnie 
od tego, czy podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego.

  Prawidłowe określenie sumy opłat ma istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych zawartej 
umowy. Z ustawy wynika bowiem, że suma opłat niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu lub 
wartości rynkowej przy kolejnej umowie leasingu tego samego przedmiotu skutkuje wyłączeniem takiej 
umowy z pojęcia umowy leasingu. Wówczas umowa taka traktowana jest jak umowa najmu lub umowa 
dzierżawy.

 Do sumy opłat należy zaliczać:
 ■ opłatę manipulacyjną,
 ■ opłatę wstępną,
 ■ czynsz zerowy,
 ■ czynsz inicjalny,
 ■ bieżące opłaty leasingowe,
 ■  cenę wykupu, tj. cenę, po jakiej korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podsta

wowego okresu tej umowy.
 Do sumy opłat nie zalicza się natomiast:
 ■  płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, jeśli są one wyodrębnione z opłat leasingo

wych,
 ■  podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania 

środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu, ani składek na ubezpieczenie tych środków 
trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków 
i składek niezależnie od opłat za używanie,

 ■  kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

Tabela 12. Zestawienie opłat za leasingowaną drukarkę

Składnik   Ilość   Kwota   Wartość

Opłata wstępna  1  20 000 zł  20 000 zł

Raty leasingowe  36  3 800 zł  136 800 zł

Suma opłat   156 800 zł

W przedstawionej umowie suma opłat powinna wynosić co najmniej 120 000 zł. Uwzględniając zaprezento
wane wyliczenia, należy stwierdzić, że umowa spełnia warunek sumy opłat (156 800 zł > 120 000 zł).
3.   Warunek amortyzacji
  Uwzględniając zapis umowy, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, należy 

uznać, że warunek amortyzacji został spełniony.
  W analizowanym przypadku został spełniony warunek czasu, warunek sumy opłat i warunek amortyzacji, 

w związku z czym zawarta umowa stanowi podatkową umowę leasingu finansowego.

4.2.2.  Koszty w leasingu finansowym – kwestie ogólne
Podatnik użytkujący przedmiot na podstawie umowy leasingu finansowego ma prawo do wykazania kosztów 

związanych z realizacją tej umowy, jeśli nie znajdują się one w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyska
nia przychodów.
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W leasingu finansowym kosztami korzystającego są:
■	 odpisy amortyzacyjne dokonywane na zasadach ogólnych lub na zasadach szczególnych przewidzianych dla lea

singu,
■	 część odsetkowa raty kapitałowoodsetkowej leasingu, ponoszona przez korzystającego w okresie trwania umo

wy leasingu,
■	 nakłady i wydatki na przedmiot leasingu, jeśli nie wpływają na zwiększenie wartości początkowej leasingowa

nych środków trwałych.
Należy przy tym pamiętać, że leasingobiorca powinien zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów dopie

ro w chwili ich zapłaty. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23 
ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyska
nia przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań.

Informację o wysokości odsetek leasingobiorca może uzyskać z danych zawartych w nocie księgowej przesyłanej 
przez leasingodawcę lub z harmonogramu płatności (nazywanego również harmonogramem finansowym), który 
stanowi integralną część umowy leasingu finansowego.

!
  UWAGA

W przypadku leasingu finansowego – podobnie jak przy kredycie bankowym lub pożyczce – nie 
są kosztami uzyskania przychodów spłaty całej raty. Do kosztów zalicza się jedynie część odset

kową raty, natomiast część kapitałowa stanowi spłatę zobowiązania wobec leasingodawcy.

4.2.3.  Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych
W przypadku umowy leasingu finansowego odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niema

terialnych i prawnych dokonuje korzystający, czyli leasingobiorca. Dotyczy to jednak takiej sytuacji, gdy leasingo
biorcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Upraszczając, można powiedzieć, 
że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający będący „przedsiębiorcą”.

W przypadku leasingu konsumenckiego, tj. umów, w których korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca 
działalności gospodarczej, amortyzacja w ogóle nie jest naliczana. Nie ma tu zatem odpisów amortyzacyjnych po 
stronie zarówno finansującego, jak i korzystającego.

Generalnie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem umowy leasingu finansowego 
podlegają identycznym zasadom amortyzacji jak własne składniki majątkowe.

Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego mogą być więc amortyzowane:
■	 metodą liniową na podstawie stawek z załącznika nr 1 do ustawy (art. 16i ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych lub art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
■	 metodą degresywną (art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22k ust. 1 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych),
■	 metodą stawek indywidualnych przewidzianych dla środków trwałych używanych lub ulepszonych po raz pierw

szy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika (art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
lub art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

■	 odpisem jednorazowym przewidzianym dla składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 3500 zł 
(art. 16e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22e ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych). Z odpisu jednorazowego mogą korzystać też, niezależnie od wartości składnika, mali podatnicy i po
datnicy rozpoczynający działalność w bieżącym roku podatkowym (art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodo
wym od osób prawnych lub art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

■	 metodą szczególną przewidzianą dla wybranej grupy składników i umów leasingu finansowego (art. 16ł ust. 5 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22ł ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fi
zycznych).

4.2.4.  Amortyzacja jednorazowa a leasing finansowy
Tak jak ma to miejsce w przypadku własnych środków trwałych, tak i w przypadku środków trwałych używanych 

na podstawie umowy leasingu finansowego mali podatnicy, a także podatnicy rozpoczynający działalność mogą 
dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Metoda ta doty
czy jednak tylko środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, 
w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości nie
materialnych i prawnych. Podkreślenia wymaga, że jednorazowe odpisy amortyzacyjne są limitowane. Zgodnie 
z art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodo
wym od osób fizycznych) łączna kwota odpisów w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwo
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ty 50 000 euro. W 2015 r. limit ten wynosi 208 960 zł (50 000 euro × kurs euro z 1 października 2014 r.; tabela 
nr 190/A/NBP/2014, średni kurs euro 1 października 2014 r. wynosił 4,1792 zł).

W 2015 r. małym podatnikiem są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego 
podatku od towarów i usług za 2014 r. nie przekroczyła 5 015 000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy tej metodzie podatnik rozpoczyna amortyzację od miesiąca, w którym środki trwa
łe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

!
  UWAGA

Samo oddanie środka trwałego do używania nie jest czynnikiem wystarczającym do rozpoczę
cia amortyzacji. Składnik musi figurować w ewidencji środków trwałych i wartości niematerial

nych i prawnych. 

PrzykłaD 11

„B” spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego na okres 24 miesięcy. Jej przedmiotem jest walcarka do 
blachy ESR 1300 × 6,5 mm. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 25 600 zł netto. Zgodnie z Klasyfi
kacją Środków Trwałych walcarkę do blach należy zaliczyć do rodzaju 422 „Maszyny do gięcia i prostowania”. 
W 2015 r. spółka ma status małego podatnika, ponieważ jej przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły kwo
ty 5 015 000 zł. Uwzględniając grupę, do której zalicza się leasingowany środek trwały, oraz fakt, że podatnik 
ma status małego podatnika, podatnik może zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu, w któ
rym walcarka zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Warto zauważyć, że jest to metoda dobrowolna, co oznacza, że podatnik może z niej skorzystać, ale nie musi. Po
datnik może bowiem wybrać inną metodę amortyzacji, np. metodę liniową, i amortyzować składnik stawką 10%.

4.2.5.   Szczególna metoda amortyzacji w leasingu finansowym
W świetle obowiązujących przepisów w przypadku „długich umów leasingowych” podatnik może zamortyzować 

składnik szybciej niż miałoby to miejsce z zastosowaniem standardowych metod, tj. metody liniowej czy metody de
gresywnej.

Ustawodawca w art. 16ł ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22ł ust. 5 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych) przewidział bowiem, że w przypadku umów leasingu finansowego dotyczących 
środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 Klasyfikacji, które zostały zawarte na okres co najmniej 60 miesięcy, 
lea singobiorca ma prawo ustalić stawkę amortyzacyjną w proporcji do okresu wynikającego z umowy. Oczywiście, 
nie dotyczy to środków trwałych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy. W tym ostatnim przy
padku należy zatem stosować stawki wynikające z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącz
nik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

!
  UWAGA

W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy leasingu finansowego stawki odpi
sów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do przedłużenia okresu obowiązywa

nia umowy. Stawkę należy obniżyć od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zmieniono umowę. 
Zasady tej nie stosuje się do środków trwałych o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania 
umowy.

PrzykłaD 12

„C” spółka z o.o. zawarła na okres 60 miesięcy umowę leasingu finansowego, której przedmiotem jest suszar
nia bębnowa do biomasy drzewnej i rolniczej. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 85 000 zł netto. 
Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych suszarnie bębnowe należy zaliczyć do rodzaju 450 „Piece do prze
robu surowców”. Spółka nie ma statusu małego podatnika, jednak chce przyspieszyć zaliczenie wartości po
czątkowej składnika do kosztów uzyskania przychodów. Zdecydowała się więc na zastosowanie amortyzacji 
metodą wynikającą z art. 16ł ust. 5 updop. W tym celu ustaliła stawkę amortyzacyjną w proporcji do okresu  
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obowiązywania umowy, tj. 20% (5 lat). Metoda ta pozwoli spółce skrócić dwukrotnie okres amortyzacji. Przy 
zastosowaniu metody liniowej ze stawką z Wykazu na poziomie 10% okres amortyzacji wynosiłby 10 lat.
Po upływie roku spółka aneksowała umowę, zmieniając jej okres obowiązywania na 7 lat:
■  pierwotny okres trwania umowy zawartej 10 grudnia 2013 r.: 5 lat,
■   wysokość rocznej stawki amortyzacyjnej: 20%,
■   okres trwania umowy po przedłużeniu w związku z aneksem z 31 grudnia 2014 r.: 7 lat,
■   umorzona wartość środka trwałego w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.: 20% × 85 000 zł = 17 000 zł,
■   nieumorzona część wartości środka trwałego na 1 stycznia 2015 r.: 85 000 zł – 17 000 zł = 68 000 zł,
■   pozostały okres funkcjonowania umowy: 6 lat,
■   wysokość rocznego odpisu od nieumorzonej wartości środka trwałego w pozostałym okresie umowy: 

11 333,33 zł (68 000 zł : 6 lat = 11 333,33 zł),
■   nowa wysokości rocznej stawki amortyzacyjnej: 11 333,33 zł : 85 000 zł = 13,33%.
Obliczenia można przeprowadzić również w następujący sposób:

Nowa stawka amortyzacyjna =
NWP × 100%

WP × POU

gdzie:
NWP – nieumorzona część wartości początkowej,
WP – wartość początkowa środka trwałego,
POU – pozostały okres umowy w latach.

Nowa stawka amortyzacyjna wynosi: (68 000 × 100%) : (85 000 × 6) = 13,33%.
Tak obliczoną stawkę należy stosować od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowę, do 
końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie ich sumy z wartością początkową. W omawianym przypadku po
winno to nastąpić w przewidywanym okresie trwania umowy.

Warto dodać, że w razie przedwczesnego zakończenia umowy, tj. nabycia środków trwałych, przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta umowa, odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać, kontynuując stosowanie za
sad i stawek ustalonych w trakcie trwania umowy.

4.2.6.  Zasady ustalania wartości początkowej
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu finansowego 

należy określić analogicznie jak w przypadku własnych środków trwałych. W praktyce punktem wyjścia do usta
lenia wartości początkowej jest wartość ofertowa przedmiotu umowy leasingu, która co do zasady odpowiada su
mie rat kapitałowych. Wartość początkową zwiększa się o koszty zawarcia umowy oraz o inne koszty bezpośrednio 
związane z przystosowaniem przedmiotu leasingu do użytku.

Na wartość początkową leasingowanego środka trwałego nie wpływają odsetki wynikające z rat kapitałowood
setkowych. Jeżeli jednak zostaną one naliczone przed dniem przyjęcia środka trwałego do używania, to należy 
uwzględnić ich kwotę w wartości początkowej. Pozostałe odsetki, tj. ponoszone w trakcie używania przedmiotu lea
singu, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty.

Wartość początkową można ustalić jako sumę:
■	 rat kapitałowych,
■	 kosztów związanych z przystosowaniem środka trwałego i doprowadzeniem umowy do skutku, a w szczególnoś

ci kosztów transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji, opłat notarialnych, 
skarbowych i innych,

■	 odsetek, jeśli zostaną naliczone przed dniem przyjęcia środka trwałego do używania,
■	 podatku od towarów i usług, jeżeli nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie 

kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od 
towarów i usług.

!
  UWAGA

Tak jak w przypadku własnych środków trwałych wartość początkową leasingowanego środka 
trwałego  należy  powiększyć  o  odsetki  umowne,  które  powstały  (zostały  naliczone)  do  dnia 

przyjęcia składnika do używania.
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PrzykłaD 13

„D” spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego na okres 36 miesięcy, której przedmiotem jest linia do 
wypieku pieczywa. Przedmiot leasingu został wydany leasingobiorcy, jednak ze względu na konieczność prze
prowadzenia instalacji i testów przyjęcie do używania nastąpiło w kolejnym miesiącu. W okresie realizacji in
westycji spółka, zgodnie z harmonogramem płatności, zaewidencjonowała wymagalną ratę leasingową. Część 
kapitałową raty spółka odniosła na spłatę zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, natomiast o kwotę od
setek powiększyła wartość początkową środka trwałego.

Taki sposób obliczania wartości początkowej potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji 
indywidualnej z 3 września 2013 r. (IPTPB3/423211/134/PM):

MF
 Przepisy nie określają szczególnego sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych będących przed

miotem leasingu finansowego. Sposób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wynika jednak po
średnio z definicji pojęcia „spłaty wartości początkowej” określonej w art. 17a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, dlatego też określając podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, należy odwo
łać się do art. 16g ww. ustawy. Biorąc pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną posta
cią wartości początkowej spośród uregulowanych w wymienionym przepisie jest cena nabycia. (...)

(...) Biorąc jednak pod uwagę, że ustawodawca wprowadził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego częś
ci odsetkowej raty leasingowej, która stanowi dla korzystającego koszt podatkowy w dacie jego poniesienia, część ta nie 
jest uwzględniana w wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze od
miennego stanowiska prowadziłoby bowiem do dwukrotnego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach po
datkowych korzystającego – raz jako koszty pośrednie uzyskania przychodów a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy powinien on określić w swoich księgach podatkowych wartość początko
wą środków trwałych w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej 
przedmiotów leasingu określonej w księgach podatkowych Finansującego. Kwota ta powinna zostać powiększona o ewentualną 
kwotę wynikającą z opcji wykupu, jeżeli zostanie ona określona w umowie leasingu finansowego. Dodatkowo, jak wynika z ww. 
przepisu Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia w wartości początkowej środka trwałego kosztów związanych z nabyciem 
przedmiotowych środków trwałych a naliczonych do dnia ich przekazania do używania, np. kosztów aktów notarialnych (...).

4.2.7.  Korekta kosztów z tytułu nieuregulowania zobowiązania leasingowego
Duże wątpliwości wiążą się z problemem, czy obowiązek dokonania korekt kosztów uzyskania przychodów w przypad

ku nabycia lub wytworzenia środków trwałych w części nieuregulowanych płatności dotyczy również przedmiotu leasin
gu. W przypadku bowiem leasingu finansowego nie dochodzi do nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków 
albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych. Leasingowane środki trwałe znajdują się w odrębnej „grupie” – nie są 
to składniki nabywane czy wytwarzane, lecz przyjmowane do używania. Organy podatkowe są jednak zdania, że przepisy 
o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym dotyczą również umów leasingowych. Takie podejście można odnaleźć m.in. w in
terpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 września 2013 r. (ILPB4/423194/132/DS).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaznacza jednak, że pod względem terminów płatności każda rata leasin
gowa w części dotyczącej spłaty wartości początkowej jest rozliczana odrębnie, ponieważ każdorazowo stanowi od
rębne zobowiązanie do uregulowania. Jeżeli zatem harmonogram płatności będzie przewidywał miesięczne okresy 
rozliczeniowe z terminem płatności np. na koniec okresu rozliczeniowego, to ewentualna korekta odpisów amorty
zacyjnych powinna mieć miejsce w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności raty leasingowej, w części do
tyczącej spłaty wartości początkowej z tej konkretnej raty.

W przypadku regulowania płatności w terminie umownym obowiązek korygowania kosztów uzyskania przycho
dów nie powstanie. Korekta taka będzie mieć miejsce wówczas, gdy wartość spłaconych rat kapitałowych będzie 
niższa od sumy naliczonych odpisów amortyzacyjnych i spółka nie ureguluje tych rat z upływem 30 dni, licząc od 
terminu ich płatności.

PrzykłaD 14

„E” spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego. Wartość ofertowa przedmiotu leasingu wynosi 
60 000 zł. Zgodnie z umową spółka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wstępnej oraz miesięcznych płat
ności zgodnie z harmonogramem. Spółka amortyzuje środek trwały stawką 20%.
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Tabela 13. Zestawienie opłat i amortyzacji za leasingowany przedmiot

Pozycja Termin Kapitał
do spłaty

Kwota 
płatności 

netto
Kapitał

Spłacony 
kapitał – 

narastająco
Odsetki Amortyzacja 

narastająco

Opłata 
wstępna

20150115 60 000,00 zł 16 000,00 zł 16 000,00 zł 16 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Czynsz 1 20150120 44 000,00 zł 2 000,00 zł 1 688,42 zł 17 688,42 zł 311,58 zł 0,00 zł

Czynsz 2 20150220 42 311,58 zł 2 000,00 zł 1 700,38 zł 19 388,80 zł 299,62 zł 1 000,00 zł

Czynsz 3 20150320 40 611,20 zł 2 000,00 zł 1 712,42 zł 21 101,22 zł 287,58 zł 2 000,00 zł

Czynsz 4 20150420 38 898,78 zł 2 000,00 zł 1 724,55 zł 22 825,77 zł 275,45 zł 3 000,00 zł

Czynsz 5 20150520 37 174,23 zł 2 000,00 zł 1 736,76 zł 24 562,53 zł 263,24 zł 4 000,00 zł

Czynsz 6 20150620 35 437,47 zł 2 000,00 zł 1 749,06 zł 26 311,59 zł 250,94 zł 5 000,00 zł

Czynsz 7 20150720 33 688,41 zł 2 000,00 zł 1 761,44 zł 28 073,03 zł 238,56 zł 6 000,00 zł

Czynsz 8 20150820 31 926,97 zł 2 000,00 zł 1 773,92 zł 29 846,95 zł 226,08 zł 7 000,00 zł

Czynsz 9 20150920 30 153,05 zł 2 000,00 zł 1 786,48 zł 31 633,43 zł 213,52 zł 8 000,00 zł

Czynsz 10 20151020 28 366,57 zł 2 000,00 zł 1 799,13 zł 33 432,55 zł 200,87 zł 9 000,00 zł

Czynsz 11 20151120 26 567,45 zł 2 000,00 zł 1 811,87 zł 35 244,42 zł 188,13 zł 10 000,00 zł

Czynsz 12 20151220 24 755,58 zł 2 000,00 zł 1 824,70 zł 37 069,12 zł 175,30 zł 11 000,00 zł

Czynsz 13 20160120 22 930,88 zł 2 000,00 zł 1 837,62 zł 38 906,74 zł 162,38 zł 12 000,00 zł

Czynsz 14 20160220 21 093,26 zł 2 000,00 zł 1 850,63 zł 40 757,37 zł 149,37 zł 13 000,00 zł

Czynsz 15 20160320 19 242,63 zł 2 000,00 zł 1 863,74 zł 42 621,11 zł 136,26 zł 14 000,00 zł

Czynsz 16 20160420 17 378,89 zł 2 000,00 zł 1 876,94 zł 44 498,05 zł 123,06 zł 15 000,00 zł

Czynsz 17 20160520 15 501,95 zł 2 000,00 zł 1 890,23 zł 46 388,27 zł 109,77 zł 16 000,00 zł

Spółka dokonała pierwszej wpłaty w kwocie 16 000 zł. Wyznacza ona pułap, do wysokości którego spółka bę
dzie mogła wykazywać koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji. Oznacza to, że w przypadku braku 
zapłaty w terminie czynszu 1, czynszu 2 itd. spółka nie będzie zobligowana do korygowania kosztów uzyska
nia przychodów. Zapłacona kwota 16 000 zł umożliwia rozpoznawania kosztów z tytułu amortyzacji aż do 
maja 2016 r.

4.2.8. Zakończenie umowy leasingu – nabycie prawa własności
Na zakończenie umowy leasingu ustawa przewiduje kilka wariantów. Jednak najczęściej występującym przypad

kiem w praktyce jest nabycie prawa własności przez dotychczasowego leasingobiorcę.
Przeniesienie prawa własności zazwyczaj związane jest z poniesieniem dodatkowej opłaty manipulacyjnej, choć 

oczywiście występują i takie umowy, w których z chwilą zapłaty ostatniej raty dochodzi do przeniesienia prawa 
włas ności z leasingodawcy na leasingobiorcę. W tym ostatnim przypadku wątpliwości co do wartości początkowej 
nie występują – pozostaje ona na tym samym poziomie, na jakim była.

Wątpliwości w zakresie wartości początkowej pojawiają się jednak w przypadku poniesienia dodatkowego wydat
ku – opłaty manipulacyjnej za przeniesienie prawa własności lub opłaty końcowej.

W praktyce ukształtowały się stanowiska, zgodnie z którymi na skutek przeniesienia prawa własności powinno 
dojść do:
■	 powiększenia wartości początkowej środka trwałego niezależnie od wielkości poniesionego wydatku,
■	 powiększenia wartości początkowej, gdy wielkość tego wydatku przekracza 3500 zł.

Warto jednak zauważyć, że opłata końcowa, jeli nie została ujęta w harmonogramie jako spłata części kapitałowej, 
nie stanowi elementu wartości początkowej środka trwałego i nie podlega zaliczeniu w koszty w drodze odpisów 
amortyzacyjnych. Ponadto opłata ponoszona jest już po przyjęciu środka trwałego do używania. To właśnie te czyn
niki przemawiają za tym, aby tego rodzaju opłatę zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i nie 
zwiększać o jej kwotę wartości początkowej nabytego przedmiotu leasingu.
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Jeżeli natomiast chodzi o amortyzację, to naliczanie odpisów amortyzacyjnych należy kontynuować, stosując do
tychczasową metodę amortyzacji. Wykup, który prowadzi do zmiany tytułu prawnego, nie stanowi bowiem podsta
wy zaprzestania amortyzacji, a tym bardziej podstawy zmiany jej metody.

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15b ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 11, art. 16a, art. 16b ust. 2 pkt 4, art. 16e, art. 16i, art. 16j, art. 16k ust. 1, art. 16k 

ust. 7, art. 16ł ust. 5, art. 22a ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 46, art. 23a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do
chodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211,

■	 art. 15 ust. 4e, art. 16 ust. 1 pkt 51, art. 16a ust. 2, art. 17a pkt 1, art.22a, art. 22b ust. 2 pkt 4, art. 22b ust. 6, 
art. 22e, art. 22i, art. 22j, art. 22k ust. 1, art. 22k ust. 7, art. 22ł ust. 5, art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 699.

5. Leasing finansowy i operacyjny – rozliczenia VAT
O zasadach rozliczania w VaT leasingu decyduje rodzaj zawartej umowy. W praktyce rozróżnia się 
dwa rodzaje umów leasingowych: leasing finansowy, nazywany również kapitałowym, oraz leasing 
operacyjny. Według przepisów ustawy o VaT leasing finansowy traktowany jest jako dostawa to-
warów, natomiast leasing operacyjny – jako usługa. 

5.1. Leasing – zasady ogólne

Czynności wykonywane przez finansującego na gruncie umowy leasingu operacyjnego i finansowego podlegają 
opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak umowa leasingu może być traktowana w dwojaki sposób na potrzeby po
datku VAT – raz jako świadczenie usług, kiedy indziej jako dostawa towarów. 

Dostawa towarów jest określona jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Umowy lea
singu finansowego i umowy leasingu gruntów, jeśli spełniają określone wymogi, są kwalifikowane jako dostawa to
warów. Z kolei świadczeniem usług jest każde świadczenie niebędące dostawą towarów. 

5.1.1. Leasing finansowy jako dostawa towarów
Jedną z czynności stanowiących dostawę towarów jest umowa leasingu finansowego. Przez dostawę towarów 

(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, 
w tym również wydanie towarów na podstawie umowy:
■	 dzierżawy,
■	 najmu,
■	 leasingu lub
■	 innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony, lub
■	 umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności
– jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty 
ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

SŁOWNICZEK
Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 7 ust. 9 ustawy o VAT) należy 
rozumieć umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje 
korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Mowa zatem o tzw. umo-
wach leasingu finansowego. Umowa leasingu finansowego składa się z dwóch elementów – dostawy towarów i świadcze-
nia usługi polegającej na finansowaniu. Niemniej jednak dla potrzeb VAT tego rodzaju umowa stanowi dostawę towarów.

Z dostawą towaru mamy zatem do czynienia, jeżeli umowa leasingu będzie spełniać łącznie następujące warunki:
■	 została zawarta na czas oznaczony,
■	  suma ustalonych w tej umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następ
nej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem ta
kiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu,
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■	  zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
 –  odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, gdy nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności go

spodarczej,
 –  finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, gdy korzystającym jest osoba fizyczna niepro

wadząca działalności gospodarczej,
■	 przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty 

prawo własności zostanie przeniesione przez finansującego na korzystającego.

!
  UWAGA

Jeżeli umowa leasingu nie zawiera zapisu, z którego jednoznacznie wynika, że po zakończeniu 
umowy  prawo  własności  zostanie  przeniesione  na  rzecz  leasingobiorcy,  to  umowy  takiej  nie 

można uznać za dostawę towarów. Umowa musi zawierać zapis obligujący do przeniesienia prawa włas
ności, a nie opcję (możliwość).

5.1.1.1 Termin rozliczenia VAT przez leasingodawcę

Obowiązek podatkowy w leasingu finansowym – tak jak ma to miejsce przy innych dostawach – powstaje z chwi
lą dokonania dostawy. Data dokonania dostawy może wynikać np. z protokołu przekazania (odbioru) przedmiotu 
leasingu. Dla tego rodzaju umowy nie stosujemy szczególnych zasad w zakresie momentu powstania obowiązku po
datkowego. Nie ma przy tym znaczenia, że leasingodawca będzie otrzymywał zapłatę za przedmiot leasingu wraz 
z odsetkami, sukcesywnie w okresie trwania umowy. Podstawę opodatkowania w leasingu finansowym stanowi 
wszystko, co jest zapłatą, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od na
bywcy (art. 29a ustawy o VAT). Oznacza to, że faktura dokumentująca transakcję leasingu finansowego powinna 
zawierać podatek należny od całej wartości świadczenia, tj. od sumy części kapitałowej oraz części odsetkowej. Taka 
konstrukcja prowadzi do tego, że w leasingu finansowym będącym dostawą towarów VAT jest płatny z góry.

!
  UWAGA

Faktura dokumentująca dostawę towarów, jaką jest leasing finansowy, musi zawierać podatek 
VAT od całej wartości świadczenia, tj. od sumy części kapitałowej oraz części odsetkowej.

5.1.1.2. Zmienna stopa procentowa – jak wpływa na wysokość VAT

W praktyce leasingobiorcy mogą mieć do czynienia z umowami opartymi na stałej, a także zmiennej stopie pro
centowej. W przypadku umów zawieranych z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej ostateczna wysokość po
szczególnych rat leasingowych może ulegać wahaniom w zależności od aktualnego wskaźnika warunkującego opro
centowanie. Inaczej ujmując, na skutek zmiany stopy procentowej dochodzi do zmiany podstawy opodatkowania, co 
w konsekwencji skutkuje obowiązkiem wystawienia przez leasingodawcę korekty i uwzględnienia jej przez leasingo
biorcę. W takim przypadku podstawę opodatkowania stanowi całość wynagrodzenia należna finansującemu z tytułu 
oddania korzystającemu rzeczy (towaru) do używania, pomniejszona o kwotę należnego z tego tytułu podatku. Ze 
względu na zmianę stóp procentowych w trakcie trwania umowy kwota należna leasingodawcy określona w momen
cie wystawienia faktury nie jest równa tej, którą faktycznie zapłaci leasingobiorca z tytułu wykonania umowy leasin
gu. Każda zatem zmiana wielkości należnego wynagrodzenia, spowodowana zmianą stóp procentowych, skutkować 
będzie zmianą podstawy opodatkowania, a tym samym kwoty podatku należnego. Nie ma przy tym obowiązku kory
gowania „odchyleń” od poszczególnych rat wynikających z harmonogramu finansowego. W takim przypadku korek
ty należy dokonać po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu umowy leasingu finansowego. Leasingodawca powinien 
zatem skorygować fakturę VAT wystawioną na początku umowy, jeżeli suma kwot wpłaconych przez leasingobiorcę 
różnić się będzie od kwoty wyszczególnionej na fakturze, na skutek zmiany stóp procentowych w trakcie okresu obo
wiązywania umowy.

Stwierdził tak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2010 r. 
(ILPP2/44373/104/AD). Stanowisko to pozostaje aktualne w obowiązującym stanie prawnym.

5.1.1.3.  VAT naliczony u leasingobiorcy
Od 2014 r., co do zasady, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje za okres, w którym (z danej czynnoś

ci) powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. W przypadku leasingu finansowego oznacza to, że prawo 
do odliczenia powstanie w okresie, w którym miała miejsce dostawa przedmiotu leasingu. Należy jednak pamiętać, 
że warunkiem koniecznym uprawniającym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest posiadanie 
faktury. Jak wynika bowiem z art. 86 ust. 10b ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.
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Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie podstawowym, może to zrobić w de
klaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

PrzykłaD 15

20 lutego 2015 r. strony zawarły umowę leasingu finansowego na okres 24 miesięcy, której przedmiotem jest 
maszyna do produkcji uszek i pierogów. Zgodnie z zawartą umową odpisów amortyzacyjnych dokonuje ko
rzystający. Umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwi
lą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione przez finansującego na korzystającego. War
tość ofertowa maszyny to 55 000 zł netto + 23% VAT. Odsetki skalkulowane za cały okres obowiązywania 
umowy wyniosły 7000 zł. Z uwzględnieniem charakteru zawartej umowy podstawą opodatkowania jest kwota 
62 000 zł. Odpowiada ona sumie rat kapitałowoodsetkowych zawartych w harmonogramie spłat. Leasingo
dawca zastosował do opodatkowania stawkę 23%. Przedmiot leasingu został odebrany przez leasingobiorcę 
1 marca 2015 r. Leasingodawca jest zobowiązany wykazać VAT należny od ustalonej podstawy opodatkowania 
w marcu, tj. w dacie dokonania dostawy. Leasingobiorca otrzymał fakturę dokumentującą zawartą transakcję 
3 marca 2015 r. i nabył w tym okresie prawo do odliczenia VAT.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zasady fakturowania. Faktury dokumentujące dostawę towarów wystawia 
się nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następujące
go po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Taki sposób dokumentowania transakcji może – w określonych 
przypadkach – utrudnić leasingobiorcy ustalenie właściwego okresu, w którym powstaje prawo do odliczenia VAT.

PrzykłaD 16

25 lutego 2015 r. strony zawarły umowę leasingu finansowego na okres 36 miesięcy, której przedmiotem jest 
maszyna do produkcji lodów. Zgodnie z zawartą umową odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. 
Umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty 
ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na korzystającego. Przedmiot leasingu został odebrany 
przez leasingobiorcę 2 marca 2015 r. Fakturę dokumentującą transakcję leasingu finansowego leasingobiorca 
otrzymał 27 lutego. Mając na uwadze, że obowiązek podatkowy u leasingodawcy powstał z chwilą dostawy 
towaru, tj. w marcu, leasingobiorca nabył prawo do odliczenia w marcu, ponieważ dopiero w marcu zostały 
spełnione dwa warunki uprawniające do odliczenia VAT:
■  prawo do odliczenia powstaje za okres, w którym (z danej czynności) powstał obowiązek podatkowy w po

datku należnym,
■  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż 

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Podatek od składników użytkowanych na podstawie umowy leasingu finansowego należy wykazać w poz. 40 de
klaracji VAT7(14) lub VAT7K(8), VAT7D(5) tj. w grupie nabyć towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków 
trwałych. Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji VAT pozycja ta obejmuje podatek od wartości netto nabytych przez 
podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczy
stego użytkowania gruntów, jeśli są zaliczane do środków trwałych nabywcy. Podkreślenia jednak wymaga, że dotyczy 
to wyłącznie VAT skalkulowanego od części stanowiącej u podatnika środek trwały. Nie należy zatem wykazywać w tej 
pozycji podatku od części odsetkowej, bowiem ta – co do zasady – nie wpływa na wartość początkową środka trwałego.

!
  UWAGA

Od rozliczenia za lipiec (lub III kwartał) będą obowiązywać nowe wzory deklaracji.

!
  UWAGA

W deklaracji VAT w grupie nabyć towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych 
należy wykazać wyłącznie VAT od części kapitałowej przedmiotu leasingu finansowego, z pomi

nięciem VAT od części odsetkowej.
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5.1.2. Leasing operacyjny jako usługa

Umowę leasingu inną niż opisana w art. 7 ust. 9 ustawy o VAT należy traktować jako świadczenie usług. Ponieważ 
umowy leasingu operacyjnego są tożsame z umowami najmu i dzierżawy, rozliczamy je na zasadach właściwych dla 
tych umów.

5.1.2.1. Termin rozliczenia VAT przez leasingodawcę
Dla świadczeń usług leasingu operacyjnego obowiązuje szczególny moment podatkowy w podatku należnym. 

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w leasingu operacyjnym powstaje z chwilą wy
stawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności. W praktyce oznacza to, że w razie niewysta
wienia faktury przez leasingodawcę obowiązek wykazania VAT należnego powstanie z upływem terminu płatności, 
który wynika z zawartej umowy. Jeżeli jednak faktura zostanie wystawiona przed upływem terminu płatności, to 
obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury.

5.1.2.2. VAT naliczony u leasingobiorcy
Podobnie jak ma to miejsce w leasingu finansowym, tak i w leasingu operacyjnym, co do zasady, prawo do od

liczenia powstaje za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Również i w tym przy
padku warunkiem koniecznym uprawniającym do odliczenia VAT jest posiadanie faktury. Nie ma przy tym znacze
nia, czy usługa w danym okresie faktycznie została wykonana. Istotne jest, aby powstał już obowiązek podatkowy 
w podatku należnym i podatnik posiadał fakturę. Ustalenie momentu, w którym podatnik ma prawo do odliczenia 
VAT naliczonego, nie powinno budzić wątpliwości. Jeżeli bowiem leasingobiorca posiada fakturę wystawioną przez 
leasingodawcę, to ma pewność, że u leasingodawcy już powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Tym 
samym leasingobiorca posiadający wystawioną fakturę nabywa prawo do odliczenia VAT.

PrzykłaD 17

2 marca 2015 r. strony zawarły umowę leasingu operacyjnego na okres 24 miesięcy. Zgodnie z harmonogramem 
płatności leasingobiorca jest obowiązany dokonywać płatności do 10 dnia każdego miesiąca funkcjonowania 
umowy. 5 marca 2015 r. leasingobiorca otrzymał fakturę za czynsz nr 1. Czynsz dotyczył usługi leasingu świad
czonej w marcu. 31 marca 2015 r. leasingobiorca otrzymał fakturę za czynsz nr 2. Czynsz dotyczył usługi leasingu 
świadczonej w kwietniu, co wynika z treści faktury. Uwzględniając szczególny moment podatkowy przewidzia
ny dla usługi leasingu operacyjnego, leasingodawca jest obowiązany wykazać VAT należny w marcu zarówno od 
czynszu nr 1, jak i od czynszu nr 2. Leasingobiorca posiadający wystawione faktury nabył prawo do odliczenia 
VAT już w marcu. W tym okresie zostały bowiem spełnione dwa warunki uprawniające do odliczenia VAT:
■  prawo do odliczenia powstaje za okres, w którym (z danej czynności) powstał obowiązek podatkowy w po

datku należnym, tj. w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności,
■  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż 

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

VAT od nabycia usługi leasingu operacyjnego podlega wykazaniu w poz. 42 deklaracji VAT7(14) lub VAT7K(8), 
VAT7D, tj. w grupie nabyć towarów i usług pozostałych.

!
  UWAGA

Od rozliczenia za lipiec (lub III kwartał) będą obowiązywać nowe wzory deklaracji.

!
  UWAGA

W przypadku leasingu operacyjnego posiadanie przez leasingobiorcę faktury daje 100% pew
ności  nabycia  prawa  od  odliczenia  podatku  naliczonego.  Podatek  naliczony  należy  wykazać 

w deklaracji VAT w grupie nabyć towarów i usług pozostałych.

5.1.3. Obciążenie leasingobiorcy kosztami ubezpieczenia
Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależ

ne od celów podatku od wartości dodanej. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dok
ładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozu
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mieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej. Tak rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 17 stycznia 2013 r. 
w sprawie C224/11. Uznał on, że refakturowana usługa ubezpieczenia nie może być objęta VAT ze względu na 
zwykłe przeniesienie związanych z nią kosztów, zgodnie z regulacją umowną zawartą między stronami umowy 
leasingu. Okoliczność, że leasingodawca zawiera ubezpieczenie na wniosek swoich klientów z podmiotem trze
cim, a następnie przenosi na nich dokładny koszt zafakturowany przez podmiot trzeci, nie może podważyć po
wyższego wniosku. Jeżeli zatem usługa ubezpieczenia pozostaje niezmieniona, wówczas refakturowana kwota 
nie może być objęta VAT. Usługa taka jest bowiem zwolniona na podstawie art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 
2006/112/WE.

!
  UWAGA

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu refakturowana na leasingobiorcę podlega zwolnie
niu  z  VAT,  gdyż  nie  stanowi  łącznie  z  leasingiem  świadczenia  kompleksowego,  ale  odrębne 

świadczenie dostarczane za pośrednictwem leasingodawcy.

5.2. Leasing samochodu – rozliczenie VAT przez leasingobiorcę
Zasady odliczania podatku naliczonego od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej zawsze 

były skomplikowane. Problematyczne jest zwłaszcza odliczanie podatku od wydatków związanych z samochodami 
osobowymi, które mogą być wykorzystywane przez podatników zarówno do celów związanych z działalnością go
spodarczą, jak i do celów prywatnych. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT w 2014 r. zmieniła w niektórych przy
padkach zasady odliczania VAT od paliwa leasingowanych pojazdów samochodowych.

Obecnie nie ma znaczenia, czy dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest fak
tycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej w 20% czy w 80%. Już sam fakt jednoczesnego wykorzysty
wania go do celów firmowoprywatnych („mieszanych”) powoduje, że podatnik musi przyjąć, iż wykorzystuje auto 
tylko w 50% dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W rezultacie przysługuje mu wówczas 
ograniczone prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z tym samochodem 
(art. 86a ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli natomiast pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest wykorzystywany wyłącz
nie do celów związanych z działalnością gospodarczą i sposób wykorzystania tego auta przez podatnika wyklucza 
jego użycie do celów prywatnych, to podatnik może odliczać całą kwotę podatku naliczonego od wydatków zwią
zanych z pojazdem (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) i ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Jednak pełne odliczanie VAT wymaga 
dodatkowo:
■	 prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT (obowiązek ten nie dotyczy pojazdów samochodowych, 

o których mowa w art. 86a ust. 5 i 9 ustawy o VAT) oraz
■	 złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT26 „Informacji o pojazdach samochodowych wykorzy

stywanych wyłącznie do działalności gospodarczej” w terminie siedmiu dni od dnia poniesienia pierwszego wy
datku związanego z pojazdem.
Zasadą jest więc ograniczone prawo do odliczania VAT w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego od wy

datków związanych z samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Odliczanie 
przez podatnika podatku w tej wysokości nie wymaga ani prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ani zło
żenia informacji o pojeździe na druku VAT26. Te ogólne zasady odliczania VAT od wydatków związanych z po
jazdami samochodowymi dotyczą również aut użytkowanych przez podatnika na podstawie umowy leasingu 
operacyjnego.

5.2.1.   Częściowe odliczenie VAT
Leasingobiorca, który wykorzystuje samochód osobowy na potrzeby zarówno firmowe, jak i prywatne, ma prawo 

odliczyć z faktury otrzymanej od leasingodawcy (np. za czynsz inicjalny, opłatę administracyjną, raty leasingowe 
lub inne płatności wynikające z umowy leasingu) 50% kwoty podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 
ustawy o VAT).

Wykorzystywanie samochodu osobowego w sposób „mieszany” daje więc podatnikowi prawo do odliczania 
VAT od opłat leasingowych w wysokości 50% podatku naliczonego. To limitowane odliczenie nie dotyczy jednak 
wszystkich wydatków. W przypadku faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych wykorzy
stywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych ustawodawca do końca czerwca 2015 r. całkowicie 
wyłączył prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od 1 lipca 2015 r. będzie jednak można odliczyć 50% VAT od 
paliwa.
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!
  UWAGA

Od lipca 2015 r. będzie można odliczać 50% VAT od paliwa nabytego do samochodu wykorzysty
wanego zarówno na potrzeby służbowe, jak i prywatne.

PrzykłaD 18

Podatnik na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkuje samochód osobowy, który głównie jest wyko
rzystywany w działalności gospodarczej. Podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. 
Z faktur otrzymywanych od leasingodawcy za raty leasingowe odlicza 50% kwoty podatku naliczonego. Od 
1 lipca 2015 r. odliczy również 50% VAT od zakupu paliwa do tego auta.

PrzykłaD 19

Leasingobiorca użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Suma opłat leasin
gowych określonych umową z tytułu czynszu inicjalnego i rat leasingowych wynosi 60 000 zł + 13 800 zł 
(wartość netto + VAT).
Auto jest wykorzystywane do celów zarówno firmowych, jak i prywatnych. W związku z tym podatnik ma pra
wo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od opłat leasingowych.
Może on odliczyć podatek naliczony od opłat leasingowych w łącznej kwocie 6900 zł (13 800 zł × 50%).

5.2.2.  Pełne odliczenie VAT
Jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, to podatnikowi przysługuje 

pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych. Tak wynika z art. 86a ust. 1 i ust. 3 
pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Na okoliczności, w których uznaje się, że pojazdy samochodowe są wykorzystywane 
wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wskazuje art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Do pełnego od
liczenia VAT od opłat leasingowych (tj. od czynszu inicjalnego, rat leasingowych i innych należności wynikają
cych z umowy leasingu) uprawniają samochody, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza 
określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez po
datnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z dzia
łalnością gospodarczą.

W wyjaśnieniach zawartych w broszurze MF w sprawie samochodów można przeczytać, że:

MF
 (...) fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej rozpatrywany będzie co do zasa

dy wyłącznie w kategoriach obiektywnych, tj. badana będzie możliwość użytku danego pojazdu do celów nie
związanych  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą  (przede  wszystkim  prywatnych)  –  jeżeli  taka  możli

wość  istnieje,  pojazd  co  do  zasady  nie  będzie  mógł  być  uznany  za  wykorzystywany  wyłącznie  do  działalności 
gospodarczej.

PrzykłaD 20

Anna Malinowska prowadzi biuro rachunkowe w centrum Łodzi. Zatrudnia w nim kilku pracowników. Na pod
stawie umowy leasingu operacyjnego w jej firmie użytkowane są dwa samochody osobowe. Pierwsze auto użyt
kuje właścicielka biura, natomiast drugie – jeden z pracowników. Zarówno właścicielka biura, jak i pracownik 
mają możliwość wykorzystania samochodów po godzinach pracy, np. w celu dojazdu do domu i z domu do pracy, 
w tym także w weekendy. Takie okoliczności wykluczają pełne odliczenie VAT od opłat leasingowych. Podatnik 
może jednak odliczać VAT częściowo, tj. w wysokości 50% podatku naliczonego od opłat leasingowych.

Podatnik, który ze względu na wyłączne wykorzystywanie auta do celów firmowych chce odliczać cały VAT od 
opłat leasingowych, musi w tym celu zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz złożyć w urzędzie skarbowym 
informację VAT26. Mimo że właścicielem samochodu jest leasingodawca, jednak zawiadomienie do urzędu składa 
podatnik użytkujący samochód, czyli leasingobiorca.
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W tym przypadku w poz. „f” deklaracji zamiast daty nabycia pojazdu wpisujemy datę przyjęcia samochodu do 
używania. Zazwyczaj będzie to data odbioru samochodu od leasingodawcy.

PrzykłaD 21

Spółka świadczy usługi projektowe. Jej pracownicy, podczas pracy polegającej m.in. na wizytowaniu placów 
budowy, załatwianiu formalności urzędowych itp., wykorzystują samochody osobowe użytkowane na podsta
wie umowy leasingu operacyjnego. Każdy z pracowników, któremu powierzono firmowe auto, jest obowią
zany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT. Dodatkowo w każdym aucie jest zainstalowany 
system GPS, który zapewnia kontrolę sposobu wykorzystania samochodu. Po pracy samochody pozostają na 
służbowym parkingu, bez możliwości ich pobrania poza godzinami pracy. W odniesieniu do użytkowanych 
samochodów spółka złożyła w urzędzie skarbowym informację VAT26. Ze względu na to, że samochody oso
bowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, firma od wydatków związanych z tymi sa
mochodami odlicza cały VAT.

Wzór 1. Fragment wypełnionej deklaracji VAT26 leasingowanego samochodu

Obowiązki te nie dotyczą leasingowanych samochodów wymienionych w art. 86a ust. 9 ustawy. W przepisie tym 
są wymienione pojazdy, w przypadku użytkowania których odliczamy pełny VAT, bez obowiązku prowadzenia ewi
dencji przebiegu pojazdu i składania VAT26. Wykaz tych samochodów poszerzają dwa rozporządzenia wykonaw
cze MF.

1  8     0  8     2  0  1  4

Opel Vectra WB 5896F 2  0  1  3 1  2  0  8   2  0  1  4

Jest to data dostawy towaru 
lub wykonania usługi albo wpła
ty zaliczki, w zależności od tego,  
która czynność jest pierwsza.

Wpisujemy datę przyjęcia  
samochodu do używania.
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Tabela 14. Wykaz pojazdów, które uprawniają do 100% odliczenia VAT od wydatków samochodowych bez 
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Lp. Rodzaj samochodu

1. Wszystkie rodzaje samochodów przeznaczonych wyłącznie do:
a) odprzedaży,
b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
c)  oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o po

dobnym charakterze
– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalnoś
ci podatnika.

2. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie prze
pisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

3. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, z otwartą częścią przeznaczoną do 
przewozu ładunków.

4. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem 
siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy po
jazdu.

5. Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następu
jących przeznaczeń:
■	 agregat elektryczny/spawalniczy,
■	 do prac wiertniczych,
■	 koparka, koparkospycharka,
■	 ładowarka,
■	 podnośnik do prac konserwacyjnomontażowych,
■	 żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest po
jazdem specjalnym.

6. Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:
1) pogrzebowy,
2) bankowóz – wyłącznie typu A i B
– jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

7. Pojazdy samochodowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

8. Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu pomoc drogowa, mające nadwozie 
konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów (uszkodzony pojazd przewożony byłby 
na pojeździe pomocy drogowej).

9. Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu pogrzebowy, gdy:
■	 mają więcej niż jeden rząd siedzeń, a ich dopuszczalna masa całkowita jest równa lub mniejsza niż 3 tony,
■	 przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe.

10 Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu bankowóz – wyłącznie typu A i B, 
gdy:
■	 mają więcej niż jeden rząd siedzeń, a ich dopuszczalna masa całkowita jest równa lub mniejsza niż 3 tony,
■	 przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych.

5.2.3.  VAT od leasingu zawartego przed 1 kwietnia 2014 r.

W przypadku samochodów użytkowanych na podstawie umowy zawartej przed 1 kwietnia 2014 r., wykorzysty
wanych wyłącznie do działalności, gdy nie są to pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT (patrz: tabe
la 14), aby odliczać pełny VAT należy również złożyć VAT26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Brak ewidencji przebiegu oraz niezłożenie informacji VAT26 może wykluczyć prawo do pełnego odliczenia VAT 
od opłat leasingowych (co nie dotyczy samochodów, o których mowa w art. 13 ustawy zmieniającej) i skutkować 
prawem do odliczenia VAT w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego od opłat leasingowych.
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Wyjątkiem są pojazdy samochodowe, gdy na dzień 31 marca 2014 r. podatnikowi przysługiwało prawo do pełnego 
(100%) odliczenia podatku od czynszu i rat wynikających z umowy, pod warunkiem że:
■	 w umowie zawartej przed 1 kwietnia 2014 r. nie dokonano zmian po 31 marca 2014 r.,
■	 pojazd samochodowy będący przedmiotem tej umowy został wydany podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r. oraz
■	 umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika 

urzędu skarbowego do 2 maja 2014 r. (włącznie).
Łączne spełnienie wymienionych warunków daje podatnikowi prawo do kontynuowania pełnego odliczania po

datku od czynszu (rat) wynikającego z takiej umowy.
Jednym z warunków jest to, aby w umowie leasingu nie dokonywano zmian po 1 kwietnia 2014 r. Podkreślić jed

nak należy, że aneksy do umów leasingowych mogą mieć różnorodny charakter, tj. mogą:
1) wprowadzać zmiany w zakresie przedmiotu lub stron umowy,
2) zmieniać kwestie związane z płatnościami, np. wysokość czy termin płatności rat.

Wprowadzenie do umowy zmian wymienionych w pkt 2 nie spowoduje utraty prawa do odliczenia na dotychczas 
stosowanych przez podatnika zasadach.

W piśmie Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2006 r. (1401/HTI/4407/14101/05/EN) czytamy:

MF
 Skoro więc w przedmiotowym stanie faktycznym strony umowy leasingu umówiły się, że wysokość opłaty lea

singowej (czynszu) może być rekalkulowana (indeksowana) w zależności od zmieniającego się elementu kosz
tów  składających  się  na  ww.  ratę  i  umowa  w  tym  kształcie  została  przez  Stronę  zarejestrowana  w  Urzędzie 

Skarbowym w terminie, o którym mowa w art. 154 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług [obecnie art. 13 ustawy 
zmieniającej – przyp. red.], to zmiana wysokości czynszu leasingowego spowodowana zmianą ponoszonych przez lea
singodawcę kosztów nie może być uznana za zmianę tej umowy.

Ponadto, gdy umowa została zarejestrowana do 2 maja 2014 r., ale podatnik nie złożył VAT26, to może odliczać 
100% VAT tylko od wydatków związanych z używaniem tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, innych niż 
wydatki z tytułu nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, usług naprawy lub konserwacji 
oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów. To oznacza, że VAT od tych wy
datków odliczamy, stosując ograniczenia.

Często jednak leasingodawca oprócz klasycznej usługi leasingu proponuje również inne usługi, np. serwis. Gdy 
świadczenie to wynika z umowy leasingu, leasingobiorca odlicza pełny VAT od tych wydatków, jeśli zarejestrował 
umowę, a nie złożył VAT26. Jeżeli świadczenie to wynika z odrębnej umowy, a VAT26 nie został złożony, to podat
nik odliczy 50% VAT od tych wydatków. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w piśmie z 14 listopada 2013 r. 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP1/443870/132/JL).

MF
 Jeżeli przed 1 kwietnia 2014 r. podatnikowi z tytułu używania samochodu na podstawie umowy leasingu przy

sługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego (odpowiednio 50% i 60%, ale nie więcej niż 
5000 zł i 6000 zł), to od 1 kwietnia 2014 r. podatnikowi temu może przysługiwać pełne lub częściowe (w wyso

kości 50% kwoty podatku) prawo do tego odliczenia. Od 1 kwietnia 2014 r. zakres prawa do odliczenia podatku od wy
datków związanych z leasingowanym autem zależy przede wszystkim od tego, czy auto służy wyłącznie do działalności 
gospodarczej, czy także jest (lub może być) wykorzystywane poza nią.

PrzykłaD 22

Podatnik zawarł umowę leasingu 12 marca 2014 r. na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, od którego przysługiwało 100% od
liczenie podatku (samochód z tzw. kratką). Podatnik nie zarejestrował umowy i nie złożył po wejściu w życie 
ustawy nowelizującej informacji o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej – podat
nik od 1 kwietnia 2014 r. ma prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% od rat leasingowych i od pozosta
łych wydatków (np. zakup paliwa, części zamiennych itd.). Również od 1 lipca 2015 r. będzie mógł odliczyć 
50% VAT od zakupu paliwa.

PrzykłaD 23

Podatnik zawarł umowę leasingu 12 marca 2014 r. na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, od którego przysługiwało 100% od
liczenie podatku (samochód z tzw. kratką). Umowa została zarejestrowana w urzędzie skarbowym w termi
nie, ale podatnik po wejściu w życie ustawy nowelizującej nie złożył informacji o wykorzystywaniu pojazdu  
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wyłącznie do działalności gospodarczej – podatnik od 1 kwietnia 2014 r. ma prawo do odliczenia podatku 
w wysokości 100% od rat leasingowych oraz 50% od pozostałych wydatków (np. zakup paliwa, części zamien
nych). Również od 1 lipca 2015 r. będzie mógł odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa.

PrzykłaD 24

Podatnik zawarł umowę leasingu przed 1 kwietnia 2014 r. na pojazd samochodowy, od którego przysługiwało 
ograniczone odliczenie podatku w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł. Łączna kwota dokonanych odliczeń 
podatku z rat leasingowych dokonana do 31 marca 2014 r. wyniosła 4200 zł. Podatnik nie złożył informacji 
o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia 2014 r. ma zatem prawo do 
odliczenia 50% podatku od rat leasingowych i pozostałych wydatków ponoszonych do dnia 1 kwietnia 2014 r. 
Do 30 czerwca 2015 r. nie odliczy VAT od zakupu paliwa. Od 1 lipca 2015 r. będzie mógł odliczyć 50% VAT od 
zakupu paliwa.

PrzykłaD 25

Podatnik zawarł umowę leasingu przed 1 kwietnia 2014 r. na pojazd samochodowy, od którego przysługiwało 
ograniczone odliczenie podatku w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł. Łączna kwota dokonanych odliczeń 
podatku z rat leasingowych do 31 marca 2014 r. wyniosła 6000 zł. Podatnik po wejściu w życie ustawy noweli
zującej nie złożył informacji o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Od 1 kwiet
nia 2014 r. ma on zatem prawo do odliczania podatku w 50% zarówno od rat leasingowych (pomimo wyko
rzystania do 31 marca 2014 r. limitu tych odliczeń), jak i od pozostałych wydatków ponoszonych od 1 kwietnia 
2014 r. Do 30 czerwca 2015 r. nie odliczy VAT od zakupu paliwa. Od 1 lipca 2015 r. będzie mógł odliczyć 50% 
VAT od zakupu paliwa.

PrzykłaD 26

Podatnik zawarł umowę leasingu przed 1 kwietnia 2014 r. na pojazd samochodowy, od którego przysługi
wało ograniczone odliczenie podatku w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł. Łączna kwota dokonanych 
odliczeń podatku z rat leasingowych do 31 marca 2014 r. wyniosła 6000 zł. Podatnik zdecydował, że od 
1 kwietnia 2014 r. samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (sposób 
wykorzystywania oraz prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu potwierdzają wyłącznie biznesowe wyko
rzystywanie pojazdu). Podatnik złożył w terminie informację do urzędu skarbowego. W opisanej sytuacji od 
1 kwietnia 2014 r. podatnik ma prawo do odliczenia podatku w 100%, zarówno wynikającego z rat leasingo
wych, jak i pozostałych wydatków. Nie zmieni się to od 1 lipca 2015 r.

5.2.4.  VAT od wyposażenia
W przypadku zakupu towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu samochodowego o do

puszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który służy do celów firmowoprywatnych, podatnik ma 
prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). Jeżeli więc samochód 
osobowy używany przez podatnika na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest wykorzystywany do celów mie
szanych, to od wydatków na wyposażenie tego samochodu podatnik odlicza 50% podatku naliczonego. Od tej za
sady jest jednak wyjątek. Z art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że można odliczyć 100% VAT od zakupu 
towarów montowanych w pojazdach samochodowych i od związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy 
i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącz
nie do działalności gospodarczej podatnika.
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PrzykłaD 27

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął świadczenie usług przewozu taksów
ką. Będzie wykorzystywał do tego samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyj
nego. Auto będzie służyło zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów pry
watnych. Podatnik będzie odliczał od opłat leasingowych 50% podatku naliczonego. W przypadku zakupu 
taksometru i lampy dachowej „TAXI” może on odliczyć 100% podatku naliczonego. Charakter tych towarów 
wyklucza ich użytek prywatny. Natomiast w przypadku zakupu urządzenia nawigacyjnego GPS, które może 
być wykorzystywane przez podatnika nie tylko do celów biznesowych, podatnik ten może odliczyć tylko 
50% kwoty podatku naliczonego.

5.2.5. Paliwo
Zasady odliczania VAT od zakupu paliwa przeznaczonego do napędu pojazdów samochodowych, w tym leasingo

wanych, wynikają z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.
Przy zakupie paliwa do pojazdów samochodowych użytkowanych w firmie na podstawie umowy leasingu opera

cyjnego od lipca 2015 r. mogą wystąpić dwa warianty odliczenia, a mianowicie:
■	 prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego oraz
■	 pełne prawo do tego odliczenia.

Tabela 15. Zasady odliczenia VAT od paliwa do leasingowanych samochodów od lipca 2015 r.

Lp. Rodzaj samochodu Czy złożono VAT26 Czy można odliczyć VAT 
od zakupu paliwa

1 2 3 4

1. Samochód osobowy Nie Tak, można odliczyć 50% 
VAT od zakupu paliwa.

2. Samochód osobowy Tak Tak, można odliczyć 100% 
VAT od zakupu paliwa.

3. Pojazdy inne niż samochody osobowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy 
wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 

425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 

493 kg,
c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest 

mniejsza niż 500 kg.

Nie Tak, można odliczyć 50% 
VAT od zakupu paliwa.

4. Pojazdy inne niż samochody osobowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy 
wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 

425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 

493 kg,
c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest 

mniejsza niż 500 kg.

Tak Tak, można odliczyć 100% 
VAT od zakupu paliwa.

5. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza
jącej 3,5 tony (inne niż samochody osobowe), w których 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy 
wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 

większa niż 425 kg,

Nie Tak, można odliczyć 50% 
VAT od zakupu paliwa.
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1 2 3 4

b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 
większa niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest rów
na lub większa niż 500 kg.

6. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekracza
jącej 3,5 tony (inne niż samochody osobowe), w których 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy 
wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 

większa niż 425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 

większa niż 493 kg,
c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest rów

na lub większa niż 500 kg.

Tak Tak, można odliczyć 100% 
VAT od zakupu paliwa.

7. Pojazdy samochodowe o masie całkowitej przekraczającej 
3,5 tony.

Nie, gdyż nie ma ta
kiego obowiązku.

Tak, można odliczyć 100% 
VAT od zakupu paliwa.

8. Pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy (patrz: ta
bela 12).

Nie, gdyż nie ma ta
kiego obowiązku.

Tak, można odliczyć 100% 
VAT od zakupu paliwa.

5.2.6.  Zmiana przeznaczenia samochodu a VAT naliczony
W przypadku wydatków związanych z samochodami użytkowanymi na podstawie umowy leasingu nie do rzadkoś

ci należy sytuacja, w której zakup towaru lub usługi jest fakturowany w innym dniu niż zakup.
Podatnik może odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż 

w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Ponieważ dla usług leasingu obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności, więc leasingobiorca, który otrzyma fak
turę, może odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, kiedy otrzymał fakturę.

Leasingobiorca, który złożył VAT26, że będzie odliczał pełny VAT, lub nie złożył go, ale zmienił zdanie, musi wie
dzieć w takiej sytuacji, od kiedy może odliczać VAT. Zdaniem MF decyduje o tym data powstania obowiązku podat
kowego u sprzedawcy. W przypadku faktur za leasing będzie to data wystawienia faktury.

MF potwierdziło jednocześnie, że jeśli zmiana przeznaczenia nastąpi w trakcie miesiąca lub kwartału, to odliczeń 
dokonujemy proporcjonalnie.

PrzykłaD 28

Podatnik posiada w leasingu operacyjnym samochód osobowy, który wykorzystuje wyłącznie do działalnoś
ci gospodarczej. 15 czerwca 2015 r. składa aktualizację złożonej informacji, wskazując, że zmiana sposobu 
wykorzystania samochodu do celów „mieszanych” następuje z dniem 16 czerwca 2015 r. Podatnik za leasing 
tego samochodu w czerwcu otrzymał fakturę wystawioną przez leasingodawcę 10 czerwca 2015 r. dopiero 
29 czerwca 2015 r. Podatnik w tej szczególnej sytuacji (nabycie usługi „ciągłej”) dokonuje odliczenia z tej fak
tury w sposób proporcjonalny – za okres do 15 czerwca 2015 r. odlicza 100% podatku, za pozostały okres od
powiednio 50% podatku.

5.2.7.  VAT naliczony przy wykupie i późniejszej sprzedaży samochodu
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu lea

singu. Z tego tytułu jest obciążany fakturami za świadczenie usług leasingu operacyjnego samochodu. W zależności od 
tego, czy leasingobiorca wykorzystuje pojazd w sposób „mieszany” (na potrzeby firmowe i prywatne), czy wyłącznie 
firmowe – ma prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT od opłat leasingowych i innych wydatków związa
nych z tym pojazdem. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego podatnik może 
skorzystać z prawa do nabycia przedmiotu leasingu. Faktura dokumentująca wykup pojazdu stwierdza dostawę samo
chodu. W rozliczeniu podatkowym wykup auta z leasingu jest tym samym co „zwykłe” nabycie samochodu.
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Podatnik, który wykupił samochód z leasingu operacyjnego, ma prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% 
kwoty podatku naliczonego, która wynika z otrzymanej faktury. Jeżeli natomiast w okresie między wyku
pem auta a jego sprzedażą podatnik wykorzystuje samochód wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej 
w sposób wykluczający użycie auta do innych celów (np. prywatnych), co potwierdza m.in. ewidencja przebie
gu pojazdu prowadzona dla celów VAT, to ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wykupio
nego auta. Jednak podatnik, który nabył samochód z ograniczonym prawem do odliczenia (w wysokości 50% 
podatku naliczonego), a następnie sprzedał auto, niekoniecznie musi być stratny na tej transakcji, z punktu wi
dzenia odliczonego VAT, w porównaniu z podatnikiem, który przy wykupie auta odliczył pełną kwotę podatku 
naliczonego.

Obecnie sprzedaż samochodu osobowego, przy którego zakupie podatnik częściowo odliczył podatek naliczony, 
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według stawki 23%. Zlikwidowane zwolnienie ustawodawca za
stąpił systemem korekt podatku naliczonego, o którym mowa w art. 90b ustawy o VAT. Umożliwia on podatnikowi 
„odzyskanie” części nieodliczonego VAT. Co istotne, korekcie tej podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu 
lub wytworzenia pojazdu, do których można zaliczyć wydatki na wykup samochodu z leasingu. Natomiast pozostałe 
wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nie podlegają korek
cie. Korektą podatku naliczonego nie będą więc objęte wydatki na raty leasingowe, od których podatnikowi przysłu
giwało prawo jedynie do częściowego odliczenia VAT.

Korekta nieodliczonego podatku naliczonego następuje wtedy, gdy od miesiąca, w którym nabyto pojazd samo
chodowy, do miesiąca, w którym nastąpiła jego sprzedaż, nie minęło (art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 6 ustawy o VAT):
■	 60 miesięcy – w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł,
■	 12 miesięcy – w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł,
przy czym wartość początkową pojazdu ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Jeżeli sprzedaż pojazdu samochodowego, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, na
stąpi w okresie korekty, jest to równoznaczne ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego” na wykorzy
stywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. Przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik ma prawo do do
konania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego. Korekty tej dokonuje się 
w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu, w kwocie proporcjonalnej do 
pozostałego okresu korekty. Na potrzeby tej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany 
wyłącznie do działalności gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż (art. 90b ust. 4 
ustawy o VAT).

PrzykłaD 29

Podatnik rozliczający VAT za okresy miesięczne prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną VAT. Na po
czątku czerwca 2015 r. wykupił on samochód z leasingu operacyjnego za kwotę 1968 zł (wartość netto + VAT: 
1600 zł + 368 zł). Podatnik nie zaliczył samochodu do środków trwałych.
Na podstawie otrzymanej faktury za wykup auta podatnik w deklaracji VAT7 za czerwiec 2015 r. odliczył po
datek naliczony w kwocie 184 zł (368 zł × 50%).
Załóżmy, że we wrześniu 2015 r. podatnik sprzeda samochód za kwotę 12 300 zł (wartość netto + VAT: 
10 000 zł + 2300 zł). Wówczas w deklaracji VAT7 za wrzesień podatnik ma prawo (ale nie obowiązek) doko
nać korekty podatku naliczonego nieodliczonego przy wykupie auta. Może on zwiększyć kwotę podatku nali
czonego o kwotę 138 zł, co wynika z następujących obliczeń:

Tabela 16. Zestawienie danych do korekty VAT
Wyszczególnienie Wartość

Kwota podatku naliczonego wynikająca z faktury 368 zł
Kwota nieodliczonego podatku naliczonego 184 zł
Okres korekty 12 miesięcy
Pozostały okres korekty (12 miesięcy – 3 miesiące) 9 miesięcy
Kwota korekty: 184 zł × 9/12 138 zł

W miesięcznej deklaracji podatkowej za wrzesień 2015 r. podatnik wykaże:
■  sprzedaż samochodu, jako dostawę towaru opodatkowaną według stawki 23%, na kwotę netto 10 000 zł 

plus podatek należny w kwocie 2300 zł,
■  korektę (zwiększającą) podatku naliczonego w kwocie 138 zł.
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PrzykłaD 30

Podatnik, o którym mowa w przykładzie 29, sprzedał samochód w tym samym miesiącu, w którym nastąpił 
wykup auta z leasingu.
W deklaracji VAT7 za czerwiec dokonał on korekty podatku naliczonego, którą wyliczył następująco:

Tabela 17. Zestawienie danych do korekty VAT
Wyszczególnienie Wartość

Kwota podatku naliczonego wynikająca z faktury 368 zł

Kwota nieodliczonego podatku naliczonego 184 zł

Okres korekty 12 miesięcy

Pozostały okres korekty 12 miesięcy

Kwota korekty 184 zł

W miesięcznej deklaracji podatkowej za czerwiec 2015 r. podatnik wykazał:
■  częściowe odliczenie podatku naliczonego od wykupu auta w kwocie 184 zł,
■  sprzedaż samochodu, jako dostawę towaru opodatkowaną według stawki 23%, za kwotę netto 10 000 zł 

plus podatek należny w kwocie 2300 zł,
■  korektę (zwiększającą) podatku naliczonego w kwocie 184 zł.

!
  UWAGA

Podatnik, który leasinguje samochód i zmienił jego przeznaczenie (na wyłącznie do działalności), 
nie może korygować VAT odliczanego od rat leasingowych.

5.2.8.  Używanie firmowego samochodu do celów prywatnych
Opodatkowaniu może podlegać nieodpłatne używanie firmowych samochodów do celów innych niż działalność go

spodarcza, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu 
nabycia, importu, wytworzenia tych samochodów lub ich części składowych (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Zasada ta 
nie ma jednak zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodar
cza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczo
nego z tytułu przyjęcia samochodu w używanie na podstawie umowy leasingu. Regulacja ta, wyłączająca opodatkowanie 
podatkiem użytku prywatnego leasingowanego samochodu, stanowi „rekompensatę” za ograniczenie prawa do odlicze
nia podatku naliczonego do wysokości 50% kwoty podatku od opłat leasingowych. W rezultacie podatnik, który wyko
rzystuje leasingowany pojazd samochodowy zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych:
■	 odlicza podatek naliczony od opłat leasingowych w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego,
■	 nie prowadzi czasochłonnej ewidencji przebiegu pojazdu,
■	 nie nalicza podatku należnego od używania pojazdu do celów prywatnych.

PrzykłaD 31

Monika Kwiatkowska od maja 2015 r. wykorzystuje dla celów prowadzonej działalności gospodarczej samo
chód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podatniczka nie prowadzi ewidencji 
przebiegu pojazdu i z faktur za opłaty leasingowe odlicza 50% podatku naliczonego. Samochód ten podatnicz
ka wykorzystuje także do celów prywatnych. Nie ma ona obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu 
nieodpłatnego używania auta do celów osobistych.

Na podstawie przepisu przejściowego (art. 7 ustawy zmieniającej z 2014 r.) leasingobiorcy nie naliczają VAT na
leżnego od wykorzystania samochodu na cele inne niż działalność gospodarcza (np. na cele osobiste podatnika lub 
jego pracowników) w przypadku pojazdów:
■	 przyjętych przed 1 kwietnia 2014 r. w używanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego,
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■	 od których z tytułu opłat leasingowych podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku nali
czonego (50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł).
Oznacza to, że bez względu na to, czy pojazd samochodowy został wyleasingowany przez podatnika przed 1 kwiet

nia czy po 1 kwietnia 2014 r., nie musi on rozliczać podatku należnego od wykorzystania samochodu do celów pry
watnych (np. od wykorzystania auta na dojazd swój i pracowników do pracy lub na wyjazdy urlopowe), jeżeli od opłat 
leasingowych dotyczących tego pojazdu przysługiwało mu prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego 
(50%/60% kwoty podatku naliczonego, lecz nie więcej niż 5000/6000 zł lub 50% kwoty podatku naliczonego).

Natomiast prywatne wykorzystanie leasingowanego pojazdu samochodowego, w związku z którym podatnikowi 
przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych, podlega opodatkowaniu VAT.

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 7, 8, 11, 12, 13 i 16 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw – Dz.U. z 2014 r. poz. 312,
■	 art. 2 pkt 34, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 9, art. 8 ust. 5 i 6, art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) i ust. 7, art. 29a, art. 86 

ust. 10b, art. 86 ust. 11, art. 86a, art. 88 ust. 3a pkt 2, art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 605.

6.  Leasing operacyjny i finansowy  
– jak ewidencjonować

zagadnienia związane z ewidencją leasingu są bardzo rozległe. Na tym tle powstaje wiele pytań: 
Jak rozliczać opłatę wstępną? Na czym polega ewidencja bieżących płatności leasingowych? Jak 
rozliczyć wykup przedmiotu leasingu? Gdzie odnieść nieumorzoną wartość inwestycji w leasingo-
wanym środku trwałym? Jak zaewidencjonować przedwczesne rozwiązanie umowy?

6.1. Ewidencja leasingu w PKPiR
Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów i otrzymujący faktury za usługi leasingu 

częs to mają wątpliwości co do sposobu ich ewidencjonowania. Zdarzają się przypadki, kiedy data wystawienia doku
mentu oraz data sprzedaży obejmują dwa różne miesiące. Jak w takim wypadku zaksięgować dany wydatek w PKPiR?

6.1.1. Leasing operacyjny w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące 

działalność gospodarczą, które opłacają podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej: pdof) (wspólnicy którzy opłacają taki podatek), a którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunko
wych, są zobowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR).

Podatnicy ci często mają problem z właściwym ustaleniem daty, pod jaką powinni wpisać w PKPiR dany koszt. 
O ile bowiem w przypadku kosztów dotyczących towarów handlowych i materiałów przepisy regulujące zasady pro
wadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawierają unormowania dotyczące daty, pod jaką winny być 
wpisane do księgi, o tyle w przypadku usług podatnik powinien opierać się wyłącznie na regułach aktywacji kosz
tów w czasie określonych w ustawie o pdof. Według nich, koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, 
co do zasady, są rozliczane w tym roku, w którym zostały poniesione.

Obecnie, tak jak to było w poprzednich latach, ustawodawca podatkowy nie wskazuje wprost, w jakim momencie 
winien być uznany za poniesiony koszt, który rozlicza podatnik stosujący metodę kasową. W praktyce przyjmuje się, 
że podobnie jak u podatników stosujących memoriał (ale ewidencją jest podatkowa księga przychodów i rozcho
dów), podatnicy rozliczający koszty kasowo, uznają koszt za poniesiony w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub 
innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Podkreślić należy, że podatnicy pdof, którzy stosują podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogą odwoływać 
się przy aktywacji kosztów podatkowych do tzw. zasady memoriału (charakterystycznej dla podmiotów prowadzą
cych księgi rachunkowe). To oznacza, że podatnik prowadzący PKPiR, który posługuje się taką metodą, musi doko
nywać podziału kosztów na bezpośrednio i pośrednio powiązane z przychodami po to, aby te pierwsze aktywować 
w roku uzyskania przychodu (z zastrzeżeniem kosztów poniesionych już po zakończeniu roku i po złożeniu zezna
nia, lub upływie terminu do jego przekazania organowi, bo te są kosztem roku następującego po roku, za który skła
dane jest zeznanie).
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Z kolei koszty pośrednie rozpoznawane są fiskalnie w dacie poniesienia, przy czym jeżeli koszty te dotyczą okre
su przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowe
go, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego doty
czą. Podkreślić trzeba, że tego rodzaju rozliczenie w czasie nie jest prawem, a obowiązkiem, który występuje tylko 
w tych konkretnych przypadkach. Jednym słowem, aby koszt był w taki sposób rozliczany, konieczne jest, aby:
■	 był kosztem pośrednim,
■	 dotyczył okresu przekraczającego rok podatkowy (czyli de facto dotyczył okresu przypadającego na więcej niż je

den rok podatkowy),
■	 podatnik nie miał możliwości przypisania kosztu do konkretnego, jednego, roku,
■	 podatnik znał okres, z którym taki koszt jest powiązany (inaczej nie miałby możliwości zastosowania rozliczenia 

proporcjonalnego.
Chociaż prawodawca podatkowy przenosi zasady właściwe dla rozliczania kosztów przez podatników prowa

dzących księgi rachunkowe, to jednocześnie robi zastrzeżenie, że w przypadku podatników stosujących podatkową 
księgę przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia 
faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. 

W przypadku opłat leasingowych, w 99,9% przypadków (o ile nie w 100%), w praktyce koszty te powinny być 
uznane za pośrednie (ze względu na specyfikę usługi).

To oznacza, że bez względu na to, czy podatnik stosuje metodę kasową rozliczania kosztów (chociaż tutaj należy 
wskazać na praktykę, a nie przepis), czy zdecydował się na dążenie do przypisywania kosztów do konkretnych przy
chodów (memoriał), data poniesienia kosztów związanych z opłatami leasingowymi warunkowana jest datą wy
stawienia faktury. Zasada ta dotyczy także opłaty wstępnej, która jest kosztem jednorazowo – w dacie poniesienia 
(niezależnie czy podatnik stosuje metodę kasową czy memoriałową rozliczania kosztów). Całkowicie bez znaczenia 
przy tym jest to, kiedy umowa została zawarta, przedmiot leasingu wydany czy dokument faktury dostarczony po
datnikowi. 

PrzykłaD 32

Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, za
wiązał umowę leasingu operacyjnego samochodu. Zgodnie z taką umową korzystający zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty wstępnej. Fakturę dotyczącą opłaty wstępnej przedsiębiorca otrzymał w maju, zapłata była 
dokonana również w maju, ale dopiero w czerwcu został wydany pojazd. Ze względu na to, że faktura była 
z maja, podatnik zaliczył opłatę wstępną do kosztów tego miesiąca.

PrzykłaD 33

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową zawiązał umowę lea
singu. W ramach takiej umowy, w maju, została zapłacona opłata wstępna. W maju został też wydany mu 
przedmiot leasingu. Faktura dokumentująca opłatę wstępna została wystawiona w czerwcu. W związku z tym 
wydatek taki był kosztem czerwca.

PrzykłaD 34

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową zawiązał umowę 
leasingu. W ramach takiej umowy, w maju, została zapłacona opłata wstępna. Podatnik dokonał opłaty na 
podstawie informacji zawartej w projekcie umowy. W maju został też wydany mu przedmiot leasingu. Fak
tura dokumentująca opłatę wstępną została doręczona podatnikowi w czerwcu, ale jej data wystawienia była 
kwietniowa. W takiej sytuacji opłata wstępna winna być kosztem kwietnia. 

PrzykłaD 35
Podatnik VAT prowadzi PKPiR metodą kasową. 25 maja 2015 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego. 
Opłata wstępna została ustalona w kwocie 36 000 zł, co stanowiło 45% ceny netto samochodu. Faktura za 
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 opłatę wstępną została wystawiona tego samego dnia. W taki sam sposób podatnik zaewidencjonowałby opła
tę wstępną, gdyby prowadził PKPiR metodą memoriałową.

Tabela 18. PKPiR za maj 2015 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego Pozostałe wydatki Razem wydatki

1 2 3 6 13 14

(33) 25.05.2015 Faktura 
nr 15/5/2015

Opłata wstępna 36 000 zł 36 000 zł

Dokładnie taka sama zasada rozliczania kosztów jak w przypadku opłaty wstępnej ma zastosowanie również 
do poszczególnych rat leasingowych. To oznacza, że bez względu na to, jakiego okresu opłata taka dotyczy, 
jest kosztem miesiąca, w którym została wystawiona faktura. 

PrzykłaD 36

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów korzysta z samochodu na podstawie umo
wy leasingu. Faktury dotyczące poszczególnych rat wystawiane są z góry. W maju podatnik otrzymał fakturę 
wystawioną w tym miesiącu, ale dotyczącą czynszu czerwcowego (termin płatności również w czerwcu). Bez 
względu na to, jakiego okresu rata dotyczy, wydatek taki jest kosztem maja, tj. w dacie wystawienia faktury.

PrzykłaD 37

Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gięcia i cięcia metali. W ramach zawartej umo
wy leasingowej użytkuje maszynę produkcyjną do cięcia metali. Za wynajem maszyny otrzymał w kwietniu 
2015 r. fakturę nr 52/L/2015 z 18 kwietnia 2015 r., z datą sprzedaży maj 2015 r. i terminem płatności także 
określonym w maju 2015 r. Kwota netto na fakturze wyniosła 1000 zł, VAT 230 zł.

Tabela 19. Zapis operacji w PKPiR za kwiecień 2015 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Wartość 
sprzedanych 

towarów i usług

Zakup towarów 
i materiałów wg 

cen nabycia

Pozostałe 
wydatki w zł

1 2 3 6 7 10 13

(90) 18.04.2015 Faktura 
52/L/2015

Rata 
 leasingowa

  1000,00

Kwotę netto 1000 zł i VAT wykazany w fakturze w kwocie 230 zł należy ująć w deklaracji VAT7 w pozycjach 51 
i 52 w kwietniu 2015 r. lub ewentualnie w deklaracji za maj lub czerwiec 2015 r.

Oczywiście, gdyby podatnik, w związku z umową leasingu, poniósł wydatek dotyczący okresu dłuższego niż rok, 
a stosowałby zasadę memoriału, wówczas musiałby taki koszt rozliczyć w czasie. 

PrzykłaD 38

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową zakupił od leasingo
dawcy, w ramach umowy leasingu, dodatkową usługę serwisową dotyczącą przedmiotu leasingu. Usługa ta 
dotyczy okresu czerwiec 2015 r. – maj 2016 r. W takiej sytuacji podatnik podzieli koszt i w każdym z miesięcy 
rozliczy jego 1/12 część. 



czerwiec 2015 Poradnik Gazety Prawnej nr  6  (868) 63

Leasing operacyjny i finansowy – jak ewidencjonować

Gdyby podatnik stosował metodę kasową, wówczas nie miałoby miejsca rozliczenie w czasie.

PrzykłaD 39

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową zakupił od leasingodaw
cy, w ramach umowy leasingu, dodatkową usługę serwisową dotyczącą przedmiotu leasingu. Usługa ta doty
czy okresu czerwiec 2015 r. – maj 2016 r. W takiej sytuacji podatnik rozliczył cały koszt w dacie poniesienia, 
w 2015 roku. 

Oczywiście, jeżeli umowa leasingu dotyczy samochodów osobowych albo z innego powodu podatnik nie może 
rozliczyć całego VAT z opłat leasingowych (lub podatkiem naliczonym jest tylko część VAT wynikającego z faktury), 
to w kosztach podatkowych należy uwzględnić odpowiednią kwotę VAT – jest ona sumowana z kwotą netto.

Opłaty leasingowe, ze względu na swoją specyfikę, prezentowane są w kolumnie 13 podatkowej księgi przycho
dów i rozchodów, czyli w części poświęconej pozostałym wydatkom. 

Gdyby po umowie leasingu nastąpiło nabycie przedmiotu leasingu, wówczas prezentacja kosztu związanego z ta
kim zakupem uzależniona byłaby od przeznaczenia takiego składnika majątku – jako towar handlowy lub środek 
trwały amortyzowany lub niepodlegający amortyzacji (w tym tzw. wyposażenie).

6.1.2. Leasing finansowy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Istotą leasingu finansowego jest to, że jego przedmiot amortyzowany jest przez korzystającego jako jego środek 

trwały. W konsekwencji tego, w rachunku podatkowym rozliczane są odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartoś
ci początkowej oraz, oddzielnie, odsetki od rat leasingowych.

Jeżeli chodzi o odpisy amortyzacyjne, to w zasadzie problemy tutaj nie występują. To, o czym ewentualnie należy 
pamiętać to ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych niektórych odpisów. Gdyby np. podatnik 
korzystał z samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20 000 euro na podstawie 
umowy leasingu finansowego, wówczas w kosztach byłaby jedynie taka część tego odpisu, w jakiej przypada on na 
wartość początkową nie wyższą niż równowartość 20 000 euro (wg kuru średniego NBP z dnia przyjęcia pojazdu do 
używania).

Nieco bardziej złożona jest kwestia odsetek. Otóż, zasadą jest, że kosztem podatkowym mogą być jedynie odsetki 
zapłacone. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że reguła taka ma zastosowanie również do części odsetkowej 
raty leasingowej w leasingu finansowym. 

Tak np. zostało stwierdzone (wprawdzie wobec CIT, ale problem i jego rozwiązanie w tym obsza
rze są identyczne) w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 września 2013 r., 
IPTPB3/423214/133/GG: 

MF
 (…) Zauważyć jednocześnie należy, że poszczególne płatności przekazywane w trakcie realizacji umowy przez 

korzystającego finansującemu składają się z części odsetkowej oraz części kapitałowej z tytułu spłaty wartości 
początkowej środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu. Raty leasingowe w części odsetkowej są u korzy

stającego kosztem podatkowym w dacie ich uiszczenia(…)
Identycznie stwierdzono np. w interpretacji indywidulanej tego samego organu z 3 września 2013 r., 

IPTPB3/423211/135/PM, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 
2014 r., IBPBI/2/4231189/14/AP.

6.2. Ewidencja leasingu w księgach rachunkowych
Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotu leasingu do składników majątku korzystającego bądź finansującego, 

a także zasady ujmowania należności i zobowiązań wynikających z umów leasingowych od strony rachunkowej zo
stały przewidziane przez polską ustawę o rachunkowości oraz KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

6.2.1. Zasady klasyfikacji leasingu
W prawie bilansowym – podobnie jak ma to miejsce w ustawie o podatku dochodowym – występują dwa rodzaje 

leasingu. W dużym uproszczeniu można wskazać:
■	 leasing operacyjny – tj. taki, w którym u leasingobiorcy nie są wykazywane leasingowane środki trwałe lub war

tości niematerialne i prawne, oraz



Leasing. Sposób na niższe koszty

64 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZeTy PRAWNej nr  6  (868)

■	 leasing finansowy – który wymaga wykazania u leasingobiorcy wartości leasingowanych składników oraz zobo
wiązania wobec leasingodawcy.
W świetle KSR nr 5 leasing operacyjny jest to umowa leasingu inna niż umowa leasingu finansowego. Przedmiot 

umowy leasingu operacyjnego zaliczany jest do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych u finan
sującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych. U korzystającego, tj. leasingobiorcy, ewidencjonowane są nato
miast koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu, tj. opłaty wstępne, czynsze eksploatacyjne i inne opła
ty, jeżeli wynikają z zawartej umowy.

Z kolei w leasingu finansowym ryzyko i korzyści związane z przedmiotem umowy są przenoszone z finansującego 
na korzystającego. W takim przypadku przedmiot umowy leasingu finansowego jest zaliczany do środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości i prawa u korzystającego i to on dokonuje od
pisów amortyzacyjnych. Ujmując szerzej – jest to umowa, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych 
w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości (dalej: uor).

Tabela 20. Warunki dla uznania umowy za leasing finansowy wg uor

Warunek umowy Opis

1 2

Umowa przenosi własność jej przedmiotu na korzysta
jącego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta.

Warunek ten jest spełniony, jeżeli po zakończeniu 
umowy następuje nieodpłatne przeniesienie własności 
przedmiotu leasingu na korzystającego. Z taką sytuacją 
spotkać się można jedynie w przypadku podatkowego 
leasingu finansowego, jeżeli opłata końcowa została 
wliczona w opłaty podstawowe uiszczane w okresie lea
singu. W przypadku podatkowego leasingu operacyjne
go (klasyfikowanego zazwyczaj na potrzeby bilansowe 
jako leasing finansowy) przeniesienie prawa własności 
jest czynnością odpłatną.

Umowa zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez 
korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została 
zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia 
nabycia.

Warunek ten jest spełniony, jeżeli korzystający ma pra
wo do nabycia przedmiotu leasingu za cenę, która – we
dług przewidywań – będzie niższa od jego wartości ryn
kowej (godziwej) ustalonej na dzień zrealizowania tego 
prawa. W praktyce warunek ten znajduje się niemal 
w każdej umowie leasingu, zarówno w umowach po
datkowego leasingu operacyjnego, jak i w umowach 
podatkowego leasingu finansowego. W pierwszym 
przypadku dochodzi do wykupu za tzw. wartość koń
cową (resztową). Cena wykupu – w zależności od po
stanowień umowy – waha się zazwyczaj od 1% do 30% 
wartości ofertowej przedmiotu. Natomiast w drugim 
przypadku może się pojawić dodatkowa opłata za prze
niesienie prawa własności.

Okres umowy leasingu odpowiada w przeważającej 
części przewidywanemu okresowi ekonomicznej uży
teczności środka trwałego lub prawa majątkowego, 
przy czym nie może być on krótszy niż 75% tego okresu.

Przykładowo jeżeli umowa leasingu została zawarta na 
okres czterech lat, a przewidywany okres ekonomicznej 
użyteczności wynosi pięć lat, należy uznać, że mamy do 
czynienia z leasingiem finansowym (80% > 75%).

Suma opłat ustalonych na dzień zawarcia umowy, po
mniejszonych o dyskonto, przekracza 90% wartości 
rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień.

W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przed
miotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się za
płacić za przeniesienie na niego własności tego przed
miotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności za 
świadczenia dodatkowe, podatków ani składek na 
ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający po
krywa je niezależnie od opłat za używanie. Warunek 
ten niemal zawsze jest spełniony. Dlaczego? Zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego suma opłat ustalo
nych w umowie musi odpowiadać co najmniej wartości 
początkowej środków trwałych lub wartości niemate
rialnych i prawnych. Oczywiste jest, że suma ta będzie 
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nie tylko równa, ale nawet większa od wartości począt
kowej, ponieważ leasingodawca uwzględni w sumie 
opłat odsetki za okres leasingu. 
Ujmując to bardziej obrazowo – sumą opłat jest zazwyczaj 
suma wartości przedmiotu leasingu (100% wartości ryn
kowej przedmiotu leasingu) i „zarobek” leasingodawcy, 
czyli wartość odsetek. W dużym uproszczeniu dyskonto 
opłat leasingowych polega na wytrąceniu z poszczegól
nych płatności części odsetkowej i pozostawieniu jedynie 
części kapitałowej. Suma części kapitałowych odpowiada 
zazwyczaj 100% wartości rynkowej przedmiotu leasin
gu. Analizując dalej, można stwierdzić, że warunek sumy 
opłat stawiany przez prawo podatkowe jest silniejszy od 
warunku sumy opłat stawianego przez prawo bilansowe, 
ponieważ 100% > 90%. Zatem w praktyce warunek ten 
zazwyczaj jest spełniony.

Umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawar
cia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłat
ne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia 
umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniej
szych od przewidzianych w dotychczasowej umowie.

Warunek ten jest spełniony, gdy umowa przewiduje 
możliwość zatrzymania przedmiotu umowy lub wymia
ny przedmiotu umowy na inny równoważny i objęcia go 
umową leasingu na warunkach znacznie korzystniej
szych od przewidzianych w dotychczas obowiązującej 
umowie, tak że na dzień zawarcia umowy jest wystar
czająco pewne, iż korzystający skorzysta z możliwości 
jej przedłużenia.

Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z za
strzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty 
i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzy
stający.

Warunek ten jest spełniony, jeżeli umowa przewiduje, 
że w razie jej wypowiedzenia przed końcem okresu obo
wiązywania korzystający zobowiązany jest uiścić karę 
umowną, która kwotowo jest istotna.

Przedmiot umowy został dostosowany do indywidual
nych potrzeb korzystającego.

Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez 
wprowadzania w nim istotnych zmian – aktywa będące 
przedmiotem umowy leasingu mogą mieć na tyle specjali
styczny charakter, że tylko aktualny korzystający może ich 
używać bez dokonywania istotnych zmian. Jeżeli, mimo 
specjalistycznego charakteru przedmiotu umowy, może 
go używać również inny korzystający bez dokonywania 
przeróbek, ulepszeń itp., warunek nie jest spełniony.

Jeśli umowa leasingu nie spełnia żadnego z wymienionych warunków, to klasyfikowana jest do umów leasingu 
operacyjnego, w ramach których przedmiot umowy zaliczany jest do aktywów finansującego i nie podlega prezen
tacji w księgach korzystającego. Jeżeli jednak spełnia przynajmniej jeden warunek, to należy ją uznać za umowę 
leasingu finansowego, co wymaga zaliczenia przedmiotu umowy do środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych korzystającego, który dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych.

!
  UWAGA

Spełnienie przynajmniej jednego z siedmiu warunków klasyfikacyjnych art. 3 ust. 4 ustawy o ra
chunkowości wymaga uznania zawartej umowy za umowę leasingu finansowego.

PrzykłaD 40

Spółka z o.o. „Alfa” zawarła umowę leasingu na okres 48 miesięcy, której przedmiotem jest wtryskarka do two
rzyw sztucznych. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 410 000 zł. netto. Umowa przewiduje nastę
pujące płatności:
■ opłata wstępna: 61 500 zł netto,
■  czynsze leasingowe: 48 rat po 8000 zł netto.
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Ponadto leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za 1% wartości ofertowej, tj. 4100 zł 
netto. Zgodnie z treścią umowy dla celów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodaw
ca. Umowa na gruncie prawa podatkowego została zaklasyfikowana do leasingu operacyjnego. Jednak pod 
kątem prawa bilansowego jest to umowa leasingu finansowego. W analizowanym przypadku został bowiem 
spełniony m.in. warunek prawa do nabycia po cenie niższej od wartości rynkowej. Spełniony został również 
warunek sumy opłat, ponieważ suma opłat ustalonych na dzień zawarcia umowy, pomniejszonych o dys
konto (suma części kapitałowych, bez części odsetkowej), przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu 
umowy na ten dzień.

6.2.2. Rezygnacja z bilansowych zasad klasyfikacji leasingu
Zasady klasyfikacji umów na potrzeby bilansowe, zawarte w art. 3 ust. 4 uor, dotyczą zarówno podmiotów, któ

rych sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, jak i podmiotów, w sto
sunku do których ustawodawca nie przewidział tego obowiązku. Nasuwa się zatem pytanie, czy każda jednostka, 
która prowadzi księgi rachunkowe, jest zobligowana do prezentacji leasingu z zachowaniem bilansowych zasad kla
syfikacyjnych. Kwestia ta została uregulowana w art. 3 ust. 6 uor. Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe korzystają
cego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to może on klasyfikować umowy leasingu według zasad okreś
lonych w przepisach podatkowych.

Warto zwrócić uwagę, że uproszczenie wynikające z art. 3 ust. 6 uor stanowi tzw. bilansowe prawo wyboru. Jed
nostka, decydując się na tego rodzaju uproszczenie, powinna umieścić stosowny zapis w polityce rachunkowości. 
W praktyce można jednak spotkać takie jednostki, które mimo że są zobligowane do badania sprawozdania finanso
wego, prezentują leasing według zasad przewidzianych w prawie podatkowym.

Czy w takich okolicznościach jednostka narusza przepisy ustawy o rachunkowości nakazujące wierną prezentację 
sytuacji finansowej i majątkowej jednostki?

Odpowiedź zależy od tego, czy niezastosowanie przepisu obligującego do określonych zasad prezentacji istot
nie wpływa na jakość informacji sprawozdawczej. Warto w tym miejscu powołać się na zasadę istotności zawartą 
w ustawie o rachunkowości, zgodnie z którą jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jakość informacji sprawozdawczej (art. 4 
ust. 4 uor). Jeśli ewentualny błąd będzie nieistotny, to jednostka, mimo braku prawa do korzystania z uproszczenia 
wynikającego z art. 3 ust. 6 uor, może odstąpić od bilansowych zasad klasyfikacji leasingu. Należy jednak w tym 
przypadku ocenić poziom zniekształcenia w bilansie pozycji dotyczących:
■	 środków trwałych,
■	 innych zobowiązań finansowych,
■	 wyniku finansowego.

!
  UWAGA

Jeżeli sprawozdanie finansowe leasingobiorcy nie podlega obowiązkowi badania, to może on 
klasyfikować umowy według zasad przewidzianych w przepisach podatkowych.

W ustawie o rachunkowości nie określono progów istotności. Dlatego jednostka powinna ustalić je we własnym 
zakresie, umieszczając stosowny zapis w polityce rachunkowości. W praktyce zazwyczaj przyjmuje się progi ilościo
we bazujące na wielkościach zysku brutto, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej, sumy aktywów 
netto:
■	 0,5–1% sumy bilansowej lub
■	 5–10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub
■	 1–2% kapitałów własnych, lub
■	 0,1–1% przychodów ze sprzedaży.

Należy przy tym pamiętać, że ocena poziomu istotności wymaga łącznego rozpatrywania skutków wszystkich błę
dów. O ile bowiem każdy błąd z osobna może być nieistotny, o tyle łączna ich wartość może już istotnie zniekształcić 
roczne sprawozdanie finansowe.

!
  UWAGA

Jednostka zobligowana do badania sprawozdania finansowego może odstąpić od bilansowych 
zasad klasyfikacji leasingu, o ile błędy wynikające z zastosowanych uproszczeń nie przekroczą 

ustalonego poziomu istotności.
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6.2.3. Leasing operacyjny – kwestie ogólne

Ewidencja skutków zawarcia umów leasingu operacyjnego nie powinna budzić wątpliwości. W tym przypadku nie 
dochodzi bowiem do powstania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz zobowiązań z tytułu niespłaconej 
części kapitałowej. Ewidencjonowane są natomiast – podobnie jak ma to miejsce przy umowie najmu – koszty bieżące 
stanowiące wynagrodzenie podmiotu oddającego przedmiot w leasing. W leasingu operacyjnym, w razie stosowania 
wariantu porównawczego rachunku zysków i strat, korzystający zalicza opłaty z tytułu zawartej umowy (opłatę za za
warcie umowy, opłatę wstępną, opłatę podstawową) do kosztów działalności operacyjnej lub pozostałych kosztów ope
racyjnych, a w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat, zależnie od celu użytkowania 
przedmiotu leasingu – do kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działal
ności operacyjnej. Co do zasady opłaty leasingowe powinny obciążać wynik finansowy równomiernie w poszczegól
nych latach funkcjonowania umowy leasingu. Jeżeli jednak inny sposób rozłożenia opłat leasingowych lepiej odzwier
ciedla rozkład w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy, to też może być stosowany.

6.2.3.1. Bilansowe zasady rozliczania opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym
W świetle KSR nr 5 opłata wstępna, tak jak i inne opłaty leasingowe, powinna obciążać wynik finansowy równo

miernie w poszczególnych latach trwania umowy leasingu. W praktyce wymaga to ujęcia opłaty za zawarcie umowy 
jako czynnego rozliczenia międzyokresowego kosztów i rozliczania jej w czasie przez okres leasingu.

Opłata wstępna powinna być rozliczana przez okres leasingu, to jest przez okres, na jaki finansujący zobowiązał 
się w umowie do oddania w leasing danego składnika aktywów (wraz z wszelkimi dodatkowymi okresami, w cią
gu których korzystający ma prawo kontynuować użytkowanie tego składnika aktywów pod warunkiem wniesienia 
dalszych opłat lub bez ich wnoszenia, jeżeli w momencie rozpoczęcia leasingu jest wystarczająco pewne, że korzy
stający skorzysta z tego prawa). Rozliczenie powinno przebiegać w poszczególnych okresach sprawozdawczych, 
począwszy od dnia, kiedy korzystającemu przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Data ta wynika 
zazwyczaj z protokołu odbioru przedmiotu leasingu.

!
  UWAGA

Opłata wstępna wymaga rozliczenia w czasie przez okres trwania leasingu. Do rozliczenia nie 
należy natomiast przyjmować okresu trwania umowy, ponieważ – w określonych przypadkach 

– może być on dłuższy od okresu leasingu.

PrzykłaD 41

Spółka „Beta” zawarła umowę leasingu na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2019 r. Zgodnie z postano
wieniami umowy finansujący sprowadzi przedmiot leasingu na podstawie zamówienia złożonego przez korzy
stającego. Leasingodawca i leasingobiorca ustalili, że przedmiot leasingu zostanie wydany leasingobiorcy nie 
później niż trzy miesiące od dnia zawarcia umowy. Finansujący przekaże korzystającemu przedmiot leasingu 
najpóźniej 1 czerwca 2015 r. W przedstawionej sytuacji umowa leasingu została zawarta na okres 50 miesię
cy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2019 r. Natomiast okres leasingu rozpoczął swój bieg 1 czerwca 
2015 r., tj. z chwilą, kiedy korzystającemu zaczęło przysługiwać prawo do korzystania z przedmiotu leasin
gu. Mając na uwadze postanowienia KSR, spółka powinna rozpocząć rozliczanie opłaty wstępnej w czerwcu 
2015 r., odnosząc ją stopniowo w koszty przez okres 48 miesięcy.
W zależności od przyjętego modelu rozliczania kosztów w czasie ewidencja może przebiegać w poniższy sposób.

Ewidencja księgowa
WARIANT 1 – Ewidencja kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym bez konta „Rozliczenie kosztów”
1. Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

■ kwota netto: 48 000 zł
■ VAT: 11 040 zł
■ kwota brutto: 59 040 zł
Wn „VAT naliczony” 11 040
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 48 000
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 59 040

2.  Rozliczenie opłaty wstępnej, z uwzględnieniem długości okresu leasingu (48 000 zł : 48 miesięcy = 1000 zł)
Wn „Usługi obce” 1 000
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000
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VAT naliczony
Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

1) 11 040 1) 48 000 1000 (2

Rozrachunki z dostawcami Usługi obce

59 040 (1 2) 1000

WARIANT 2 – Ewidencja kosztów wyłącznie w układzie funkcjonalnym
1. Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

■ kwota netto: 48 000 zł
■ VAT: 11 040 zł
■ kwota brutto: 59 040 zł
Wn „VAT naliczony” 11 040
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 48 000
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 59 040

2. Rozliczenie opłaty wstępnej, z uwzględnieniem długości okresu leasingu (48 000 zł : 48 miesięcy = 1000 zł)
Wn „Koszty działalności podstawowej” 1 000
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

VAT naliczony
Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

1) 11 040 1) 48 000 1000 (2

Rozrachunki z dostawcami Koszty działalności podstawowej

59 040 (1 2) 1000

WARIANT 3 – Ewidencja kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym, z uwzględnieniem konta „Rozliczenie 
kosztów”
1. Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

■ kwota netto: 48 000 zł
■ VAT: 11 040 zł
■ kwota brutto: 59 040 zł
Wn „VAT naliczony” 11 040
Wn „Usługi obce” 48 000
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 59 040

2. Aktywowanie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 48 000
Ma „Rozliczenie kosztów rodzajowych” 48 000

3. Rozliczenie opłaty wstępnej, z uwzględnieniem długości okresu leasingu (48 000 zł : 48 miesięcy = 1000 zł)
Wn „Rozliczenie kosztów rodzajowych” 1 000
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

VAT naliczony
Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

1) 11 040 2) 48 000 1000 (3

Rozrachunki z dostawcami Usługi obce

59 040 (1 1) 48 000
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Rozliczenie kosztów rodzajowych

3) 1000 48 000 (2

WARIANT  4 – Ewidencja kosztów równolegle w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, z uwzględnieniem 
konta „Rozliczenie kosztów”
1. Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

■ kwota netto: 48 000 zł
■ VAT: 11 040 zł
■ kwota brutto: 59 040 zł
Wn „VAT naliczony” 11 040
Wn „Usługi obce” 48 000
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 59 040

2. Aktywowanie kosztów podlegających rozliczeniu w czasie
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 48 000
Ma „Rozliczenie kosztów rodzajowych” 48 000

3. Rozliczenie opłaty wstępnej, z uwzględnieniem długości okresu leasingu (48 000 zł : 48 miesięcy = 1000 zł)
Wn „Koszty działalności podstawowej” 1 000
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

VAT naliczony
Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

1) 11 040 2) 48 000 1000 (3

Rozrachunki z dostawcami Usługi obce

59 040 (1 1) 48 000

Rozliczenie kosztów rodzajowych Koszty działalności podstawowej

48 000 (2 3) 1000

6.2.3.2. Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego
Przeniesienie na korzystającego prawa własności do przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu następuje 

w ramach oddzielnej transakcji kupna/sprzedaży. W konsekwencji dotychczasowy leasingobiorca staje się właścicielem 
dotychczas leasingowanego składnika. Do ustalania wartości początkowej przedmiotu wykupionego z leasingu opera
cyjnego stosuje się takie zasady jak do ustalania wartości początkowej innych nabytych środków trwałych. Należy zatem 
uwzględnić art. 28 ust. 1 pkt 1 uor, zgodnie z którym wartością początkową środków trwałych w przypadku ich nabycia 
jest cena nabycia. W praktyce sprowadza się to do wykazania wartości początkowej w kwocie wynikającej z faktury, nie
zależnie od tego, czy zastosowana przez leasingodawcę cena stanowi wartość rynkową, czy też znajduje się poniżej jej 
wartości. Nawet jeżeli cena odbiega od wartości rynkowej, należy przyjąć otrzymany składnik aktywów według wartości 
wynikającej z faktury. Jest to tzw. opłata końcowa lub cena wykupu. Jeżeli przedmiot ten podlega amortyzacji, to korzy
stający amortyzuje go według zasad przyjętych do podobnych aktywów, nabytych jako używane składniki.

Jeżeli wartość wykupionego składnika jest kwotowo nieistotna, to jednostka może zaliczyć ją jednorazowo w kosz
ty jako zużycie materiałów. Zastosowanie tego rodzaju uproszczenia wymaga jednak umieszczenia stosownego za
pisu w polityce rachunkowości oraz stosowania go w sposób niewykraczający poza ustalony poziom istotności.

!
  UWAGA

Jeżeli wartość wykupionego składnika jest kwotowo nieistotna, to jednostka może zaliczyć ją 
jednorazowo w koszty jako zużycie materiałów. Zastosowanie tego rodzaju uproszczenia wy

maga jednak umieszczenia stosownego zapisu w polityce rachunkowości oraz stosowania go w sposób 
niewykraczający poza ustalony poziom istotności.
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PrzykłaD 42

Spółka „Gama” zawarła umowę leasingu na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2017 r. Zgodnie z po
stanowieniami umowy leasingobiorca po zakończeniu okresu leasingu może nabyć przedmiot umowy za 1% 
wartoś ci ofertowej. Cena wykupu została ustalona na 500 zł netto. Spółka oszacowała, że aktualna wartość 
rynkowa przedmiotu leasingu wynosi 27 000 zł. Mimo że cena wykupu znacznie odbiega od wartości rynko
wej, spółka jest zobligowana zaewidencjonować nabycie składnika, z uwzględnieniem wartości wynikającej 
z faktury. Mając na uwadze wartość wykupu, jednostka może zaliczyć ją jednorazowo w koszty jako zużycie 
materiałów. Spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym.

Ewidencja księgowa
1. Wykup przedmiotu leasingu

■ kwota netto: 500 zł
■ VAT: 115 zł
■ kwota brutto: 615 zł
Wn „VAT naliczony” 115
Wn „Zużycie materiałów i energii” 500
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 615

VAT naliczony Zużycie materiałów i energii

1) 115 1) 500

Rozrachunki z dostawcami

615 (1

6.2.3.3. Ulepszenie przedmiotu leasingu
O ile w leasingu operacyjnym środek trwały nie figuruje w księgach korzystającego, o tyle w ramach przedmiotu 

leasingu mogą powstać inne składniki, które będą wymagały ujęcia w ewidencji środków trwałych. Dotyczy to na
kładów o charakterze ulepszeniowym, zwiększających wartość użytkową leasingowanego środka trwałego. Tego ro
dzaju nakłady traktowane są jako inwestycje w obcych środkach trwałych podlegające amortyzacji. 

Zgodnie z zapisami KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, jeżeli korzystający dokonał ulepszenia w przedmio
cie leasingu stanowiącym środek trwały (np. lokalu), a środek trwały, który powstał w wyniku takiego ulepszenia 
(ulepszenia w obcych środkach trwałych), nie został w okresie leasingu w pełni zamortyzowany, to – w przypadku 
nabycia przez korzystającego przedmiotu leasingu – jego cenę nabycia zwiększa niezamortyzowana wartość księgo
wa (netto) tego ulepszenia (ulepszenia w obcych środkach trwałych).

PrzykłaD 43

Spółka „Delta” zawarła umowę leasingu operacyjnego na okres 24 miesięcy, której przedmiotem jest samochód 
ciężarowy. Spółka za zgodą leasingodawcy poczyniła nakłady na leasingowany środek trwały polegające na mon
tażu instalacji gazowej oraz czujników parkowania. Suma nakładów wyniosła 5500 zł. W okresie leasingu spółka 
wykazała inwestycję w obcym obiekcie, którą amortyzowała stawką 40% w skali roku. Po zakończeniu okresu 
leasingu spółka otrzymała fakturę za wykup środka trwałego. Kwota wskazana na fakturze wynosi 4000 zł net
to + 23% VAT. Na dzień wykupu inwestycja nie została w pełni zamortyzowana. Suma dotychczasowych odpi
sów amortyzacyjnych wynosi 4400 zł, a nieumorzona wartość netto 1100 zł (5500 zł – 4400 zł).

Ewidencja księgowa
1. Wykup przedmiotu leasingu

■ kwota netto: 4000 zł
■ VAT: 920 zł
■ kwota brutto: 4920 zł
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Wn „VAT naliczony” 920
Wn „Środki trwałe w budowie” 4 000
Ma „Pozostałe rozrachunki” 4 920

2. Rozliczenie nieumorzonej wartości inwestycji w obcym środku trwałym:
Wn „Umorzenie inwestycji w obcych środkach trwałych” 4 400
Wn „Środki trwałe w budowie” 1 100
Ma „Inwestycje w obcych środkach trwałych” 5 500

3. Przyjęcie wykupionego składnika na stan środków trwałych:
Wn „Środki trwałe” 5 100
Ma „Środki trwałe w budowie” 5 100

VAT naliczony Środki trwałe w budowie

1) 920 1) 4 000 5 100 (3

2) 1 100

Pozostałe rozrachunki
Umorzenie inwestycji  

w obcych środkach twałych

4 920 (1 2) 4 400 4 400 (Sp.

Inwestycje w obcych środkach trwałych Środki trwałe

Sp.) 5 500 5 500 (2 3) 5 100

6.2.3.4. Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem jej okresu

Zakończenie umowy leasingu następuje zwykle na warunkach i w terminie wskazanych w umowie leasingu. Za
zwyczaj jest to zatem data z góry ustalona. W praktyce zachodzą jednak i takie przypadki, gdy umowa ulega przed
wczesnemu rozwiązaniu (wygaśnięciu). W takiej sytuacji leasingodawca może obciążyć leasingobiorcę zapłatą 
przewidzianych w umowie opłat, np. z tytułu ponadnormatywnego zużycia przedmiotu leasingu lub dokonanych 
w nim zmian, oraz żądać zwrotu przedmiotu leasingu w terminie i do miejsca wskazanego przez leasingodawcę. 
W praktyce można się spotkać również z obowiązkiem uiszczenia na rzecz leasingodawcy odszkodowania umowne
go, np. w wysokości 105% pozostałego do spłaty kapitału, jak również poniesienia kosztów związanych ze sprzeda
żą przedmiotu leasingu, np. kosztów wyceny, ekspertyz przygotowania do sprzedaży, przechowania lub prowizji za 
sprzedaż. Skalkulowane przez finansującego odszkodowanie umowne może zostać pomniejszone o uzyskane przez 
niego korzyści. W zależności od okoliczności może to być:
■	 wartość netto otrzymanej ceny sprzedaży – w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej,
■	 wartość wynikająca z aktualnej wyceny rzeczoznawcy – w przypadku przeniesienia składników leasingu na środ

ki własne leasingodawcy,
■	 wartość otrzymanego odszkodowania, pomniejszona o koszty związane z uzyskaniem odszkodowania – w przy

padku uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.
Jeśli jednak leasingodawca nie uzyska żadnych korzyści, to zazwyczaj żąda od leasingobiorcy pełnej kwoty odszko

dowania umownego, tj. w wysokości niepomniejszonej. Wyjaśnienia zawarte w KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierża
wa” wskazują, że kwota rat pozostałych do spłaty stanowi dla korzystającego zobowiązanie wobec finansującego, 
obciążające drugostronnie pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązkowe ubezpie
czenie jej przedmiotu z cesją ubezpieczenia na rzecz finansującego, to korzystający pomniejsza zobowiązanie o od
szkodowanie należne finansującemu od zakładu ubezpieczeń, odnosząc je na pozostałe przychody operacyjne.

PrzykłaD 44

Spółka „Omega” zawarła umowę leasingu operacyjnego na okres 24 miesięcy, której przedmiotem jest samo
chód ciężarowy. Na skutek wypadku doszło do znacznego uszkodzenia pojazdu, w związku z czym pojazd zo
stał oddany do kasacji. Leasingodawca otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 45 000 zł.
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 Jednak nie pokryło ono w pełni kwoty rat leasingowych pozostałych do spłaty, których łączna wartość wynio
sła 50 000 zł. Leasingodawca wystawił notę obciążeniową: „Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie 
umowy leasingu” na kwotę netto 5000 zł.

Ewidencja księgowa
1. Ujęcie zobowiązania z tytułu rozwiązania umowy leasingu:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 50 000
Ma „Pozostałe rozrachunki” 50 000

2. Ujęcie odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela:
Wn „Pozostałe rozrachunki” 45 000
Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 45 000

Warto przy tym pamiętać, że dla celów podatkowych prezentacji podlega koszt wynikający z noty księgowej, 
tj. kwota 5000 zł (50 000 zł – 45 000 zł).

Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe rozrachunki

1) 50 000 2) 45 000 50 000 (1

Pozostałe przychody operacyjne

45 000 (2

6.2.4. Leasing finansowy – kwestie ogólne
Ewidencja skutków zawarcia umów leasingu finansowego w księgach rachunkowych, a także ich prezentacja 

w sprawozdaniu finansowym jest zdecydowanie bardziej złożona niż w przypadku umów leasingu operacyjnego. 
Wątpliwości mogą też się pojawić w ujęciu i rozliczeniu podatkowym umów leasingu finansowego.

Na skutek zawarcia umowy leasingu finansowego leasingobiorca wykazuje w swoich księgach rachunkowych 
składniki środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zobowiązań z tytułu niespłaconej części 
kapitałowej. Zasada ta wynika z art. 3 ust. 4 uor, który stanowi, że w przypadku zawarcia umowy leasingu finanso
wego, w ramach której jednostka przyjmuje do używania obce środki trwałe, przedmiot umowy wykazywany jest 
w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji. Leasingo
biorca zobowiązany jest równocześnie do wykazania w księgach zobowiązania finansowego z tytułu leasingu. Nie 
ma przy tym znaczenia, że leasingobiorca nie posiada prawa własności do leasingowanych składników.

6.2.4.1. Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu przez korzystającego
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego przebiega na podobnych zasadach jak ustalanie 

wartości początkowej własnych (nabytych) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wytyczne 
w tym zakresie zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Zgodnie z jego treścią 
wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego, stanowiącą odpowiednik ceny jego zakupu, ustala się jako 
niższą spośród:
■	 wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub
■	 wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej ko

rzystającego.
Jak wygląda ustalanie wartości początkowej w praktyce? W zdecydowanej większości przypadków leasingobior

ca za punkt wyjścia do ustalenia wartości początkowej przyjmuje wartość ofertową przedmiotu leasingu wskazaną 
w umowie leasingu.

Na ogół wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada wartości wskazanej w umowie. KSR nr 5 wskazuje rów
nież szczególne zasady ustalania wartości początkowej w przypadku, gdy finansujący nie ujawnia wartości przed
miotu leasingu lub podana przez niego wartość nie jest wiarygodna. Wówczas korzystający musi sam ustalić war
tość przedmiotu umowy. W tym celu leasingobiorca powinien wziąć pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub 
podobnego przedmiotu. Ze względu na regulacje podatkowe każda umowa zawiera informację o wartości ofertowej 
przedmiotu leasingu. Związane jest to z tym, że jednym z warunków uprawniających do zaliczenia umowy do po
datkowego leasingu jest to, aby suma opłat ustalonych w umowie leasingu, zawieranej z przedsiębiorcą, jak również 
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z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, pomniejszona o należny VAT, odpowiadała co najmniej 
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Aby zatem ocenić, czy dana umo
wa stanowi umowę leasingu, czy też inną umowę, informacja tego rodzaju musi się w niej znaleźć. W kolejnym eta
pie ustalania wartości początkowej przedmiotu leasingu wartość ofertową należy powiększyć o poniesione przez 
korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, np. opłaty manipulacyjnej, montażu, fundamentów, przysto
sowania, ulepszenia, transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych. 
Dlatego można twierdzić, że wartość początkową przedmiotu leasingu stanowi wartość ofertowa (suma rat kapita
łowych) powiększona o koszty poniesione do dnia przyjęcia do używania, które wykazują ścisły związek z przed
miotem leasingu i nie byłyby poniesione, gdyby nie miała miejsca przedmiotowa transakcja.

!
  UWAGA

Podstawę ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu stanowi jego wartość wynikają
ca z umowy.

Zdarzają się przypadki, gdy jednostka zostanie zobligowana do wykazania w wartości początkowej przedmiotu 
leasingu części odsetek wynikających z umowy. Wynika to z art. 28 ust. 8 uor, w myśl którego cena nabycia i koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje 
ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bi
lansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
■	 niepodlegający odliczeniu VAT oraz podatek akcyzowy,
■	 koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszo

ny o przychody z tego tytułu.

!
  UWAGA

Leasingowane składniki podlegają takim zasadom wyceny jak własne środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne.

W wartości początkowej przedmiotu leasingu nie należy uwzględniać odsetek wynikających z umowy (odsetki 
przyszłe, które nie zostały jeszcze naliczone). Odsetki poniesione do dnia przyjęcia do używania przedmiotu leasin
gu zwiększają jego wartość początkową. Natomiast odsetki poniesione po tym dniu należy odnieść w ciężar kosztów 
finansowych bieżącego okresu.

PrzykłaD 45

Spółka „A” w kwietniu bieżącego roku podpisała umowę leasingu finansowego (w rozumieniu prawa podatko
wego i bilansowego) linii do produkcji pieczywa o wartości ofertowej 120 000 zł. Na fakturze dokumentującej 
zawarcie transakcji leasingu leasingodawca podał łączną wartość rat, tj. 150 000 zł netto, obejmującą zarówno 
część kapitałową, jak i część odsetkową. Ponadto leasingodawca obciążył spółkę opłatą manipulacyjną w wy
sokości 1,0% wartości netto przedmiotu umowy. Spółka do dnia przyjęcia do używania poniosła dodatkowe 
nakłady związane z montażem linii. Koszt usługi wykonanej przez firmę zewnętrzną wyniósł 4000 zł. Do dnia 
przyjęcia do używania spółka dokonała zapłaty jednej raty leasingowej w kwocie 3000 zł, w tym część odset
kowa: 500 zł.
Uwzględniając wytyczne standardu, spółka ustaliła wartość początkową, przyjmując za punkt wyjścia war
tość ofertową przedmiotu leasingu wskazaną w umowie. Następnie powiększyła ją o poniesione bezpośrednie 
koszty zawarcia umowy, tj. opłatę manipulacyjną, oraz koszty montażu, a także o koszt obsługi zobowiązań 
zaciągniętych w celu ich finansowania, poniesione do dnia przyjęcia do używania.
 
Tabela 21. Wykaz opłat

Lp. Opis Wartość

1. Wartość ofertowa wynikająca z umowy 120 000 zł

2. Opłata manipulacyjna 1 200 zł

3. Koszty montażu, instalacji 4 000 zł

4. Odsetki naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania 500 zł

Razem 125 700 zł
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6.2.4.2. Zasady amortyzacji

Zasady amortyzacji leasingowanych składników przedstawiają się tak jak zasady amortyzacji własnych środków 
trwałych. Korzystający powinien stosować zatem zasady określone w art. 32 i 33 uor. Leasingobiorca, przyjmując 
właściwą stawkę amortyzacyjną, powinien w pierwszym etapie ustalić, czy uzyska na moment zakończenia leasingu 
tytuł własności przedmiotu umowy (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końcową). W zależności bowiem od wa
riantu zakończenia umowy stosuje się odrębne zasady amortyzacji.
WARIANT I  –  umowa leasingu nie przewiduje, że korzystający uzyska na moment zakończenia leasingu tytuł 

własności przedmiotu umowy. W takim przypadku dany składnik aktywów wymaga w całości za
mortyzowania przez okres leasingu lub okres ekonomicznej użyteczności, jeżeli byłby on krótszy.

WARIANT II  –  umowa leasingu przewiduje, że korzystający uzyska na moment zakończenia leasingu tytuł wła
sności przedmiotu umowy. W takim przypadku dany składnik aktywów amortyzuje się przez okres 
jego ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi 
przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.

Tak jak w przypadku własnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, tak i w przypadku 
leasingowanych składników amortyzacja stanowi dla korzystającego koszt działalności operacyjnej, wytworzenia, 
ogólnego zarządu, sprzedaży lub koszt pozostałej działalności operacyjnej, zależnie od celu użytkowania przedmio
tu leasingu finansowego.

PrzykłaD 46

Spółka „B” podpisała podatkową umowę leasingu operacyjnego na samochód dostawczy. Na potrzeby 
bilansowe umowa została sklasyfikowana jako leasing finansowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy 
o rachunkowości. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Spółka po zakończeniu umowy leasingu nie za
mierza skorzystać z opcji wykupu. Samochody dostawcze, stanowiące własność spółki, amortyzowane są 
metodą liniową zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności wynoszącym pięć lat. Przy ustalaniu okre
su amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej spółka uwzględniła prawne ograniczenia czasu używania 
środka trwałego, tj. okres leasingu. Biorąc pod uwagę, że okres ekonomicznej użyteczności wynosi pięć 
lat, a okres leasingu trzy lata, spółka powinna zamortyzować przedmiot leasingu w ciągu trzech lat, sto
sując stawkę 33,33%.

6.2.4.3. Raty leasingowe
Cechą charakterystyczną leasingu finansowego jest występowanie – w ramach poszczególnych rat – części kapita

łowej i części odsetkowej. Podobnie jak przy kredycie bankowym lub pożyczce część kapitałowa odnoszona jest na 
spłatę zobowiązania leasingowego, natomiast część odsetkowa traktowana jest jako koszt finansowy. Inaczej niż ma 
to miejsce w leasingu operacyjnym, opłata wstępna ponoszona w ramach umowy leasingu finansowego nie podlega 
rozliczeniu w czasie. W tym przypadku zalicza się ją w całości na poczet spłaty zobowiązania z tytułu leasingu, po
nieważ nie zawiera w sobie odsetek. Szczególnej uwagi wymaga przypadek, kiedy jednostka uiszcza wstępną opłatę 
leasingową, lecz do dnia bilansowego nie otrzymuje przedmiotu leasingu. Wówczas uiszczona opłata wstępna pod
lega wykazaniu w aktywach bilansu jako „Zaliczki na środki trwałe”. W momencie otrzymania przedmiotu umowy 
wpłacona kwota zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego z tytułu przedmiotu leasingu.

!
  UWAGA

Jeżeli na dzień bilansowy korzystający dokona zapłaty wstępnej opłaty leasingowej i do dnia 
bilansowego  nie  otrzyma  środka  trwałego,  to  uiszczona  opłata  wstępna  podlega  wykazaniu 

w aktywach bilansu jako „Zaliczki na środki trwałe”.

6.2.4.4. Podatkowy leasing finansowy – zasady ewidencji u leasingobiorcy

W przypadku zawarcia umowy podatkowego leasingu finansowego jednostka jest zobligowana do wykazania 
środków trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i dla celów bilansowych. Przedmiot umowy jest wykazywany 
w księgach rachunkowych korzystającego jako składnik aktywów trwałych podlegający amortyzacji. Jednocześnie 
jednostka jest zobligowana do wykazania zobowiązania finansowego z tytułu leasingu. Warto zauważyć, że ustawa 
o rachunkowości nie zawiera szczegółowych zasad dokumentowania operacji gospodarczych. W szczególnoś ci nie 
określa kont, które powinna stosować jednostka. Ewidencja powinna być prowadzona jednak w taki sposób, aby za
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pewniała odzwierciedlenie treści ekonomicznej poszczególnych zdarzeń gospodarczych. W tym celu w zakładowym 
planie kont można wyodrębnić następujące konta:
■	 „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” – konto przeznaczone do ewidencjonowania operacji 

związanych z częścią kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu. Są to takie operacje jak ujęcie wartości począt
kowej zobowiązania oraz spłaty poszczególnych rat leasingowych w części kapitałowej;

■	 „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą” – konto przeznaczone do ewidencjonowania bieżących rozrachunków 
z leasingodawcą. Ewidencja na tym koncie może być prowadzona np. na podstawie not księgowych otrzymywa
nych od leasingodawcy lub poleceń księgowania sporządzonych zgodnie z harmonogramem płatności.
W ramach konta syntetycznego „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” warto wyodrębnić 

konta analityczne służące do ewidencji operacji dotyczących konkretnej umowy. Dlaczego jest to tak istotne? Ewi
dencja prowadzona w taki sposób umożliwia bezproblemowe uzgodnienie bieżącego stanu zobowiązań wynikają
cych z danej umowy leasingu finansowego z kwotą ujętą w systemie finansowoksięgowym.

PrzykłaD 47

Spółka „C” podpisała podatkową umowę leasingu finansowego na trójfazowy stacjonarny agregat prądotwórczy. 
Na potrzeby bilansowe umowa również została sklasyfikowana jako leasing finansowy, z uwzględnieniem prze
pisów ustawy o rachunkowości. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Zgodnie z umową wartość ofertowa 
przedmiotu leasingu wynosi 56 000 zł, a spółka zobowiązana jest do zapłaty czynszu inicjalnego (opłaty wstępnej) 
w kwocie 10 000 zł. Faktura dokumentująca transakcję leasingu opiewa na kwotę 61 600 zł + 23% VAT. Zgodnie 
z umową z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności do przedmiotu leasingu przechodzi na leasingobiorcę.
 
Tabela 22. Harmonogram płatności

Tytuł płatności Kwota do spłaty Kwota płatności Odsetki Kapitał

Opłata wstępna 56 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł
Czynsz nr 1 46 000,00 zł 2 150,00 zł 432,50 zł 1 717,50 zł
Czynsz nr 2 44 282,50 zł 2 150,00 zł 416,35 zł 1 733,65 zł
Czynsz nr 3 42 548,85 zł 2 150,00 zł 400,05 zł 1 749,95 zł
Czynsz nr 4 40 798,90 zł 2 150,00 zł 383,60 zł 1 766,40 zł
Czynsz nr 5 39 032,50 zł 2 150,00 zł 366,99 zł 1 783,01 zł
Czynsz nr 6 37 249,49 zł 2 150,00 zł 350,22 zł 1 799,78 zł
Czynsz nr 7 35 449,71 zł 2 150,00 zł 333,30 zł 1 816,70 zł
Czynsz nr 8 33 633,01 zł 2 150,00 zł 316,22 zł 1 833,78 zł
Czynsz nr 9 31 799,23 zł 2 150,00 zł 298,98 zł 1 851,02 zł
Czynsz nr 10 29 948,21 zł 2 150,00 zł 281,58 zł 1 868,42 zł
Czynsz nr 11 28 079,79 zł 2 150,00 zł 264,01 zł 1 885,99 zł
Czynsz nr 12 26 193,80 zł 2 150,00 zł 246,28 zł 1 903,72 zł
Czynsz nr 13 24 290,08 zł 2 150,00 zł 228,38 zł 1 921,62 zł
Czynsz nr 14 22 368,46 zł 2 150,00 zł 210,31 zł 1 939,69 zł
Czynsz nr 15 20 428,77 zł 2 150,00 zł 192,07 zł 1 957,93 zł
Czynsz nr 16 18 470,84 zł 2 150,00 zł 173,67 zł 1 976,33 zł
Czynsz nr 17 16 494,51 zł 2 150,00 zł 155,08 zł 1 994,92 zł
Czynsz nr 18 14 499,59 zł 2 150,00 zł 136,33 zł 2 013,67 zł
Czynsz nr 19 12 485,92 zł 2 150,00 zł 117,39 zł 2 032,61 zł
Czynsz nr 20 10 453,31 zł 2 150,00 zł 98,28 zł 2 051,72 zł
Czynsz nr 21 8 401,59 zł 2 150,00 zł 78,99 zł 2 071,01 zł
Czynsz nr 22 6 330,58 zł 2 150,00 zł 59,52 zł 2 090,48 zł
Czynsz nr 23 4 240,10 zł 2 150,00 zł 39,87 zł 2 110,13 zł
Czynsz nr 24 2 129,97 zł 2 150,00 zł 20,03 zł 2 129,97 zł
Suma 61 600,00 zł 5 600,00 zł 56 000,00 zł



Leasing. Sposób na niższe koszty

76 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZeTy PRAWNej nr  6  (868)

Ewidencja księgowa z pominięciem odsetek wykazanych na fakturze
1. Spółka dokonała zapłaty wstępnej opłaty leasingowej w kwocie 10 000 zł:

Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”  10 000,00
Ma „Rachunek bankowy”  10 000,00

2. Faktura dokumentująca transakcję leasingu finansowego:
Kwota netto: 61 600 zł; VAT: 14 168 zł; brutto: 75 768 zł.
Zgodnie z umową wartość ofertowa przedmiotu leasingu wynosi 56 000 zł.
Wn „Środki trwałe w budowie”  56 000,00
Ma „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”  56 000,00
Wn „VAT naliczony”  14 168,00
Ma „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  14 168,00
Po zewidencjonowaniu tej operacji aktualny stan konta „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu 
leasingu” wynosi 46 000 zł, co jest zgodne z harmonogramem finansowym załączonym do umowy.

3. Przyjęcie środka trwałego do używania:
Wn „Środki trwałe”  56 000,00
Ma „Środki trwałe w budowie”  56 000,00

4. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury w kwocie VAT:
Wn „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  14 168,00
Ma „Rachunek bankowy”  14 168,00

5.  Na podstawie noty księgowej zaewidencjonowano czynsz leasingowy nr 1. Kwota raty: 2150,00 zł, w tym 
część odsetkowa: 432,50 zł, część kapitałowa: 1717,50 zł:
Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”  1 717,50
Wn „Koszty finansowe”  432,50
Ma „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  2 150,00
Po zewidencjonowaniu tej operacji aktualny stan konta „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmio
tu leasingu” wynosi 44 282,50 zł, co jest zgodne z harmonogramem finansowym załączonym do umowy.

6. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z noty księgowej:
Wn „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  2 150,00
Ma „Rachunek bankowy”  2 150,00

7. Naliczenie odpisów amortyzacyjnych. Jednostka stosuje stawkę 7% w skali roku:
Wn „Amortyzacja”  326,67
Ma „Umorzenie środków trwałych”  326,67

Zgodnie z zawartą umową z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności do leasingowanego środka trwałego 
przechodzi na spółkę. Zaksięgowanie ostatniej raty leasingowej powinno doprowadzić do całkowitej spłaty zobo
wiązania z tytułu leasingu finansowego. Wartość początkowa pozostaje natomiast na niezmienionym poziomie.

!
  UWAGA

Mimo zmiany tytułu prawnego w związku z nabyciem prawa własności nie należy zmieniać 
przyjętej wartości początkowej, ponieważ już została ona określona na moment przyjęcia 

środka trwałego do używania.

Rozrachunki z finansującym  
z tytułu przedmiotu leasingu Rachunek bankowy

1) 10 000,00 56 000,00 (2 10 000,00 (1

5) 1 717,50 14 168,00 (4

2 150,00 (6

Środki trwałe w budowie VAT naliczony

2) 56 000,00 56 000,00 (3 2) 14 168,00
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Rozrachunki bieżące  
z leasingodawcą Środki trwałe

4) 14 168,00 14 168,00 (2 3) 56 000,00

6) 2 150,00 2 150,00 (5

Koszty finansowe Amortyzacja

5) 432,50 7) 326,67

Umorzenie środków trwałych

326,67 (7

6.2.4.5 . Ewidencja raty leasingowej z uwzględnieniem odsetek
Na fakturze VAT otrzymywanej od leasingodawcy wykazane są też odsetki – w celu naliczenia VAT. Faktura do

kumentująca transakcję leasingu finansowego powinna zawierać podatek należny od całej wartości świadczenia, 
tj. od sumy części kapitałowej oraz części odsetkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia odsetki jednak nie sta
nowią jeszcze formalnego zobowiązania wobec leasingodawcy. Oznacza to, że są to odsetki przyszłe, których na
liczenie następować będzie sukcesywnie, w poszczególnych miesiącach od bieżącego zadłużenia odpowiadające
go niespłaconej części kapitałowej. W praktyce dopuszczalny jest również inny schemat ewidencyjny prowadzący 
do ujęcia odsetek wykazanych na fakturze. W takim przypadku wartość odsetek księgowana jest po stronie Ma 
na koncie „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” oraz drugostronnie po stronie Wn na kon
to „Rozliczenia międzyokresowe czynne”. Należy przy tym pamiętać, że nierozliczone saldo konta „Rozliczenia 
międzyokresowe czynne” nie podlega prezentacji w aktywach bilansu. O saldo pozostałe na dzień bilansowy na
leży pomniejszyć wartość zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu finansowego i wykazać w pasywach bilansu 
w pozycji „Inne zobowiązania finansowe”.

PrzykłaD 48

Dane z przykładu 47

Ewidencja księgowa
1. Spółka dokonała zapłaty wstępnej opłaty leasingowej w kwocie 10 000 zł:

Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”  10 000,00
Ma „Rachunek bankowy”  10 000,00

2. Faktura dokumentująca transakcję leasingu finansowego:
Kwota netto: 61 600 zł; VAT: 14 168 zł; brutto: 75 768 zł. Zgodnie z umową wartość ofertowa przedmiotu 
leasingu wynosi 56 000 zł.
Wn „Środki trwałe w budowie”  56 000,00
Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne – z tytułu odsetek”  5 600,00
Ma „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”  61 600,00
Wn „VAT naliczony”  14 168,00
Ma „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  14 168,00
Po zewidencjonowaniu tej operacji aktualny stan konta „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmio
tu leasingu” wynosi 51 600 zł. W celu ustalenia zobowiązania podlegającego prezentacji w bilansie kwo
tę 51 600 zł należy pomniejszyć o saldo konta „Rozliczenia międzyokresowe czynne” wynoszące 5600 zł. 
Aktualny stan zobowiązań z tytułu zawartej umowy wynosi 46 000 zł (51 600 zł – 5600 zł), co jest zgodne 
z harmonogramem płatności.
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Rozrachunki z finansującym  
z tytułu przedmiotu leasingu Rachunek bankowy

1) 10 000,00 61 600,00 (2 10 000,00 (1

Środki trwałe w budowie
VAT naliczony

2) 56 000,00 2) 14 168,00

RMK czynne – z tytułu odsetek Rozrachunki bieżące  
z leasingodawcą

2) 5 600,00 14 168,00 (2

3. Przyjęcie środka trwałego do używania:
Wn „Środki trwałe”  56 000,00
Ma „Środki trwałe w budowie”  56 000,00

4. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury w kwocie VAT:
Wn „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  14 168,00
Ma „Rachunek bankowy”  14 168,00

5.  Na podstawie noty księgowej zaewidencjonowano czynsz leasingowy nr 1. Kwota raty: 2150,00 zł, w tym 
część odsetkowa: 432,50 zł, część kapitałowa: 1717,50 zł:
Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu”  2 150,00
Ma „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  2 150,00
Wn „Koszty finansowe”  432,50
Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne – z tytułu odsetek”  432,50
Po zewidencjonowaniu tej operacji aktualny stan konta „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmio
tu leasingu” wynosi 49 450 zł. W celu ustalenia zobowiązania podlegającego prezentacji w bilansie kwotę 
49 450 zł należy pomniejszyć o saldo konta „Rozliczenia międzyokresowe czynne” wynoszące 5167,50 zł. 
Aktualny stan zobowiązań z tytułu zawartej umowy wynosi 44 282,50 zł (49 450 zł – 5167,50 zł), co jest 
zgodne z harmonogramem płatności.

Rozrachunki z finansującym  
z tytułu przedmiotu leasingu Rachunek bankowy

Sp.) 10 000,00 61 600,00 (Sp. 14 168,00 (4

5) 2 150,00

Środki trwałe w budowie Środki trwałe

Sp.) 56 000,00 56 000,00 (3 3) 56 000,00

RMK czynne – z tytułu odsetek Rozrachunki bieżące  
z leasingodawcą

Sp.) 5 600,00 432,50 (5 4) 14 168,00 14 168,00 (Sp.

 2 150,00 (5

Koszty finansowe

5) 432,50
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6. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z noty księgowej:
Wn „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  2 150,00
Ma „Rachunek bankowy”  2 150,00

7. Naliczenie odpisów amortyzacyjnych. Jednostka stosuje stawkę 7% w skali roku:
Wn „Amortyzacja”  326,67
Ma „Umorzenie środków trwałych”  326,67

Rachunek bankowy
Rozrachunki bieżące  

z leasingodawcą

2 150,00 (6 6) 2 150,00 2 150,00 (Sp.

Amortyzacja Umorzenie środków trwałych

7) 326,67 326,67 (7

6.2.4.6.  Przekształcenie podatkowego leasingu operacyjnego w finansowy  
– podział raty leasingowej na część kapitałową i odsetkową

W przypadku umowy leasingu klasyfikowanego, zarówno dla celów podatkowych, jak i dla celów bilansowych, 
jako leasing finansowy problem podziału poszczególnych rat na część kapitałową i odsetkową w zasadzie nie wystę
puje. W takim przypadku finansujący, ze względu na przepisy o podatku dochodowym i o VAT, co do zasady podaje 
te wielkości. Odmiennie przedstawia się sytuacja, kiedy dana umowa dla celów podatkowych traktowana jest jako 
umowa leasingu operacyjnego, a na potrzeby bilansowe – jako umowa leasingu finansowego. Wówczas leasingo
dawca wykazuje poszczególne raty w jednej kwocie.

Korzystający powinien dokonać podziału poszczególnych rat na część odsetkową stanowiącą koszt finansowy oraz 
część kapitałową będącą spłatą zobowiązania wobec finansującego.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 przewiduje trzy metody podziału raty leasingowej na część kapitałową 
i odsetkową:
■	 metodę wewnętrznej stopy zwrotu (IRR),
■	 metodę sumy numerów cyfr – SOYD (Sume of the Year’s Digit),
■	 metodę liniową.

Za podstawową metodę podziału przyjmuje się metodę wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Standard dopuszcza 
również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową: metodę li
niową i metodę sumy numerów okresów. Wybór metody podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetko
wą w poszczególnych okresach sprawozdawczych stanowi element zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez 
korzystającego. Korzystający, także w przypadku otrzymania od finansującego podziału opłaty leasingowej, ustala 
części kapitałowe i odsetkowe opłaty leasingowej zgodnie z metodą wskazaną w przyjętych zasadach (polityce) ra
chunkowości, tak aby zachować porównywalność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

!
  UWAGA

Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową, dokonany przez finansującego i prze
kazany korzystającemu (jako załącznik do umowy lub dodatkowy element wykazany w fakturze 

za opłatę leasingową), może być przyjęty przez korzystającego, ale nie jest dla niego wiążący.

Ze względu na sporadyczny zakres stosowania metod alternatywnych skupimy się na metodzie wewnętrznej stopy 
zwrotu (IRR). Polega ona na rozłożeniu części odsetkowej opłaty leasingowej na poszczególne okresy objęte umową lea
singu tak, aby stopa procentowa w stosunku do salda zobowiązania z tytułu leasingu była w każdym z okresów stała. Kal
kulacji wewnętrznej stopy zwrotu można dokonać, używając arkusza kalkulacyjnego Excel, za pomocą funkcji IRR. Obli
czenie wartości IRR polega na znalezieniu takiej wartości stopy dyskontowej, która spełnia następujący warunek:

n CFt  – I0 = 0S (1 + r)t
t = 1

gdzie:
CFt – spłata w okresie t,
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r – stopa dyskonta,
I0 – kapitał do spłaty,
t – kolejne okresy.

PrzykłaD 49

Spółka „D” podpisała podatkową umowę leasingu operacyjnego na ciągnik siodłowy. Na potrzeby bilansowe 
umowa została sklasyfikowana jako leasing finansowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości. 
Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.
Wartość ofertowa przedmiotu leasingu wynosi 160 000 zł netto. Leasingobiorca przed dniem wydania przed
miotu leasingu zobligowany jest do uiszczenia wstępnej opłaty leasingowej w kwocie 32 000 zł netto + 23% 
VAT. Umowa przewiduje 24 równe raty leasingowe, każda po 5800 zł. Po upływie podstawowego okresu spół
ka może wykupić przedmiot leasingu za 2% jego wartości.

KROK 1. Ustalenie wewnętrznej stopy zwrotu
Kalkulacja wewnętrznej stopy zwrotu wymaga ustalenia wartości kapitału (zadłużenia z tytułu umowy lea
singu) stanowiącego podstawę do kalkulowania odsetek przez leasingodawcę. Biorąc pod uwagę, że opłata 
wstępna płacona jest przed rozpoczęciem używania przedmiotu leasingu, na potrzeby kalkulacji należy odjąć 
ją od wartości ofertowej.
 
Tabela 23. Wykaz opłat

Lp. Opis Wartość

1. Wartość ofertowa 160 000,00 zł

2. Opłata wstępna 32 000,00 zł

3. Kapitał stanowiący kalkulację odsetek 128 000,00 zł

Tak ustalona kwota stanowi kapitał podlegający oprocentowaniu. Kwocie tej zostały przeciwstawione po
szczególne płatności leasingowe w tabeli 24. Wiersze od 2 do 24 to wysokość czynszów leasingowych. 
Wiersz 25 stanowi natomiast sumę ostatniego czynszu oraz ceny wykupu. Taka konstrukcja tabeli podykto
wana jest tym, że odsetki powinny być przypisane wyłącznie do czynszów leasingowych, tj. – w omawianym 
przypadku – do 24 okresów. Cenę wykupu, w myśl KSR nr 5, w całości należy natomiast zaliczyć na spłatę 
kapitału (zobowiązania z tytułu przedmiotu leasingu). Warto zauważyć, że wyłączenie ceny wykupu do od
rębnego wiersza skutkowałoby skalkulowaniem IRR w taki sposób, że odsetki zostałyby przypisane nie do 
24, lecz do 25 okresów.
 
Tabela 24. Wyliczenie IRR

Lp. Opis Wartość

1. Kapitał do spłaty 128 000,00 zł
2. Czynsz 1 –5 800,00 zł
3. Czynsz 2 –5 800,00 zł
.... ... ...
24. Czynsz 23 –5 800,00 zł
25. Czynsz 24 + cena wykupu –9 000,00 zł
IRR 0,8533%

Tak skalkulowana miesięczna wewnętrzna stopa zwrotu posłuży w kolejnym kroku do wydzielania części od
setkowej i kapitałowej z poszczególnych rat leasingowych.

KROK 2. Podział rat leasingowych na część kapitałową i odsetkową
W celu wyodrębnienia z poszczególnych rat części odsetkowej i kapitałowej niezbędne jest skalkulowanie od
setek. Odsetki od poszczególnych rat ustala się jako iloczyn IRR oraz kapitału pozostałego do spłaty na począ
tek okresu. Sposób kalkulacji przedstawiono w tabeli 25.
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Tabela 25. Podział rat leasingowych

Tytuł płatności Kwota do spłaty Kwota płatności Odsetki Kapitał

Opłata wstępna 160 000,00 zł 32 000,00 zł 0,00 zł 32 000,00 zł
Czynsz nr 1 128 000,00 zł 5 800,00 zł 1 092,22 zł 4 707,78 zł
Czynsz nr 2 123 292,22 zł 5 800,00 zł 1 052,05 zł 4 747,95 zł
Czynsz nr 3 118 544,27 zł 5 800,00 zł 1 011,53 zł 4 788,47 zł
Czynsz nr 4 113 755,80 zł 5 800,00 zł 970,67 zł 4 829,33 zł
Czynsz nr 5 108 926,47 zł 5 800,00 zł 929,46 zł 4 870,54 zł
Czynsz nr 6 104 055,93 zł 5 800,00 zł 887,90 zł 4 912,10 zł
Czynsz nr 7 99 143,83 zł 5 800,00 zł 845,99 zł 4 954,01 zł
Czynsz nr 8 94 189,82 zł 5 800,00 zł 803,72 zł 4 996,28 zł
Czynsz nr 9 89 193,54 zł 5 800,00 zł 761,08 zł 5 038,92 zł
Czynsz nr 10 84 154,62 zł 5 800,00 zł 718,09 zł 5 081,91 zł
Czynsz nr 11 79 072,71 zł 5 800,00 zł 674,72 zł 5 125,28 zł
Czynsz nr 12 73 947,43 zł 5 800,00 zł 630,99 zł 5 169,01 zł
Czynsz nr 13 68 778,42 zł 5 800,00 zł 586,88 zł 5 213,12 zł
Czynsz nr 14 63 565,30 zł 5 800,00 zł 542,40 zł 5 257,60 zł
Czynsz nr 15 58 307,70 zł 5 800,00 zł 497,54 zł 5 302,46 zł
Czynsz nr 16 53 005,24 zł 5 800,00 zł 452,29 zł 5 347,71 zł
Czynsz nr 17 47 657,53 zł 5 800,00 zł 406,66 zł 5 393,34 zł
Czynsz nr 18 42 264,19 zł 5 800,00 zł 360,64 zł 5 439,36 zł
Czynsz nr 19 36 824,83 zł 5 800,00 zł 314,22 zł 5 485,78 zł
Czynsz nr 20 31 339,05 zł 5 800,00 zł 267,41 zł 5 532,59 zł
Czynsz nr 21 25 806,46 zł 5 800,00 zł 220,21 zł 5 579,79 zł
Czynsz nr 22 20 226,67 zł 5 800,00 zł 172,59 zł 5 627,41 zł
Czynsz nr 23 14 599,26 zł 5 800,00 zł 124,57 zł 5 675,43 zł
Czynsz nr 24 8 923,83 zł 5 800,00 zł 76,15 zł 5 723,85 zł
Suma 171 200,00 zł 14 399,98 zł 156 800,02 zł

Ewidencja księgowa
1. Faktura za wstępną opłatę leasingową. Kwota netto: 32 000 zł; VAT: 7360 zł; brutto: 39 360 zł:

Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” 32 000,00
Wn „VAT naliczony”  7 360,00
Ma „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  39 360,00

2. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury:
Wn „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  39 360,00
Ma „Rachunek bankowy”  39 360,00

3.  Odbiór przedmiotu leasingu, potwierdzony protokołem odbioru. Zgodnie z umową wartość ofertowa 
przedmiotu leasingu wynosi 160 000 zł:
Wn „Środki trwałe w budowie”  160 000,00
Ma „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” 160 000,00
Po zewidencjonowaniu tej operacji aktualny stan konta „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu 
leasingu” wynosi 128 000 zł, co jest zgodne z tabelą podziału rat leasingowych na część kapitałową i od
setkową.

4. Przyjęcie przedmiotu leasingu na stan środków trwałych:
Wn „Środki trwałe”  160 000,00
Ma „Środki trwałe w budowie”  160 000,00
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5.  Faktura za opłatę leasingową nr 1. Kwota netto: 5800 zł; VAT: 1334 zł; brutto: 7134 zł. Zgodnie z tabelą 
podziału rat leasingowych na część kapitałową i odsetkową część kapitałowa raty wynosi 4707,78 zł, a od
setkowa: 1092,22 zł.
Wn „Koszty finansowe”  1 092,22
Wn „VAT naliczony”  1 334,00
Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” 4 707,78
Ma „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  7 134,00
Po zewidencjonowaniu tej operacji aktualny stan konta „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmio
tu leasingu” wynosi 123 292,22 zł, co jest zgodne z tabelą podziału rat leasingowych na część kapitałową 
i odsetkową.

6. Uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury:
Wn „Rozrachunki bieżące z leasingodawcą”  7 134,00
Ma „Rachunek bankowy”  7 134,00

7. Naliczenie odpisów amortyzacyjnych. Jednostka stosuje stawkę 20% w skali roku:
Wn „Amortyzacja NKUP”  2 666,67
Ma „Umorzenie środków trwałych”  2 666,67

Rozrachunki bieżące  
z leasingodawcą Rachunek bankowy

2) 39 360,00 39 360,00 (1 39 360,00 (2

6) 7 134,00  7 134,00 (5  7 134,00 (6

Rozrachunki z finansującym  
z tytułu przedmiotu leasingu VAT naliczony

1) 32 000,00 160 000,00 (3 1) 7 360,00

5) 4 707,78 5) 1 334,00

Środki trwałe w budowie Środki trwałe

3) 160 000,00 160 000,00 (4 4) 160 000,00

Koszty finansowe Amortyzacja NKUP

5) 1 092,22 7) 2 666,67

Umorzenie środków trwałych

2 666,67 (7

6.2.4.7.  Leasing finansowy w walucie obcej – zasady wyceny

W przypadku umów leasingu finansowego opartych na kursie waluty obcej, na dzień zawarcia umowy, kwotę 
zobowiązania z tytułu umowy leasingu (w części kapitałowej) korzystający powinien przeliczyć, stosując kurs wy
miany waluty z dnia poprzedzającego moment rozpoczęcia leasingu. Warto zaznaczyć, że – w rozumieniu standar
du – momentem rozpoczęcia leasingu jest wcześniejsza z dwóch dat, tj. data zawarcia umowy leasingu lub data zo
bowiązania się stron umowy do przestrzegania zasadniczych postanowień umowy leasingu. Raz ustalona wartość 
początkowa przedmiotu leasingu mimo zmiany kursów waluty nie ulega zmianie. Leasingobiorca zobligowany jest 
natomiast do zaktualizowania na dzień bilansowy kwoty zobowiązania z tytułu umowy leasingu, a spowodowane 
tym różnice kursowe odnieść na przychody lub koszty finansowe.

Do wyceny zobowiązania – tak jak w przypadku innych wycen – należy przyjąć obowiązujący na dzień bilanso
wy średni kurs NBP waluty obcej określonej w umowie leasingu.
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6.2.4.8. Leasing finansowy oparty na zmiennej stopie procentowej

Umowy leasingu finansowego mogą być oparte na stałej bądź zmiennej stopie procentowej. Pierwszy model za
pewnia niezmienność rat w całym okresie trwania umowy. W drugim przypadku wraz ze zmianą oprocentowania 
zmianie ulega wysokość raty leasingowej. W trakcie ewidencji umów leasingu finansowego ze zmienną stopą pro
centową należy pamiętać o kluczowej zasadzie polegającej na tym, że wszelkie zmiany wysokości raty leasingo
wej powinny wpłynąć na wysokość kosztów finansowych z tytułu odsetek. 

Pierwotnie ustalona wartość początkowa przedmiotu leasingu nie ulega zmianie, mimo zmiany stopy procento
wej. Korzystający nie zmienia też wysokości odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że zmiana stopy procentowej:
■	 wpływa jedynie na wysokość ewidencjonowanych odsetek,
■	 nie skutkuje zmianą wysokości poszczególnych rat kapitałowych, odnoszonych na spłatę zobowiązania z tytułu 

leasingu.

!
  UWAGA

Umowy leasingu finansowego mogą być oparte na stałej bądź zmiennej stopie procentowej. 
Do wyceny zobowiązania należy przyjąć obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs NBP 

waluty obcej określonej w umowie leasingu. W przypadku stopy zmiennej wraz ze zmianą oprocento
wania zmianie ulega wysokość raty leasingowej w części odsetkowej, ale nie części kapitałowej.

6.2.4.9. Prezentacja informacji dodatkowych o leasingu finansowym
W przypadku użytkowania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów 

leasingu finansowego w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego korzystający 
powinien ujawnić:
■	 łączną kwotę przyszłych opłat leasingowych na dzień bilansowy oraz wartość bieżącą opłat leasingowych płat

nych w każdym z poniższych okresów:
 – do 1 roku,
  – powyżej 1 roku do 3 lat,
 – powyżej 3 do 5 lat,
  – powyżej 5 lat;

■	 kwotę warunkowych opłat leasingowych ujętych jako koszt w danym okresie.

6.2.5. Leasing zwrotny w księgach rachunkowych
Leasing, obok kredytu bankowego, jest najpopularniejszym źródłem finansowania działalności jednostek. Lea

sing zwrotny (ang. sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu. Istotą tego typu trans
akcji jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Sale and lease back pełni wyjątkową 
funkcję kredytową. W przypadku trudnej sytuacji finansowej jednostki, której grozi np. utrata bieżącej płynności 
finansowej, może ona sprzedać własne środki trwałe, a następnie je leasingować. Wywołuje to odpowiednie skut
ki ewidencyjne.

6.2.5.1. Leasing zwrotny – zasada działania
W przypadku leasingu zwrotnego leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasin

gowej z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa ich dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umo
wie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy leasingu jest zamiana prawa własności danego dobra na ta
kie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową.

Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu w sensie prawnym jest finansujący (nabywca). Mimo 
sprzedaży danej rzeczy korzystający nadal z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienił.

SŁOWNICZEK
Leasing zwrotny polega na sprzedaży określonego przedmiotu spółce leasingowej przez jego dotychczasowego 
właściciela, a następnie na zawarciu umowy leasingu tego przedmiotu. W ten sposób zmienia się właściciel rzeczy, 
ale nie zmienia się korzystający. Zatem sprzedający przedmiot, poprzez zawarcie umowy leasingu zwrotnego, staje 
się leasingobiorcą i może nadal korzystać z rzeczy, a uzyskaną z jej sprzedaży cenę może przeznaczyć na inne cele. 
Natomiast kupujący przedmiot leasingu staje się leasingodawcą, wobec którego korzystający zobowiązuje się do 
uiszczania rat leasingowych.
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Schemat 2. Leasing zwrotny

Podmiot A Podmiot B

finansującykorzystający

Krok 1. Sprzedaż

Krok 2. Umowa leasingu

Taka konstrukcja umowy powoduje, że jednostka uzyskaną cenę ze sprzedaży rzeczy może przeznaczyć na inne 
cele, zwiększając swoje aktywa obrotowe, które może wykorzystać w taki sposób, aby przynosiły szybszy i wyższy 
dochód, przy jednoczesnej możliwości korzystania ze zbytych środków trwałych.

Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym jednostkom, które posiadają wysoką wartość 
środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, lub chcą w krótkim czasie pozyskać ka
pitał na dalsze inwestycje.

6.2.5.2. Korzyści wynikające z zawarcia umowy leasingu zwrotnego
Umowa leasingu zwrotnego zwiększa płynność przedsiębiorstwa dzięki sprzedaży środków inwestycyjnych, urzą

dzeń technicznych (pojazdów i maszyn), sprzętu (np. infrastruktury informatycznej) bądź nieruchomości, takich 
jak biura lub pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności. Jednocześnie jednostka korzy
sta ze wszystkich zalet leasingu, w tym istotnych korzyści kapitałowych i podatkowych.

Leasing zwrotny może być z powodzeniem wykorzystywany przez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz 
w różnych sektorach, w tym w przemyśle, transporcie, logistyce, usługach i ochronie zdrowia.

Leasing zwrotny zapewnia leasingobiorcy wiele korzyści, takich jak:
■	 odzyskanie kapitału zamrożonego w środkach trwałych,
■	 poprawa płynności finansowej,
■	 obniżenie zobowiązań podatkowych,
■	 finansowanie 100% inwestycji, łącznie z podatkiem VAT, itp.,
■	 wzmocnienie bilansu,
■	 wyższa ocena kredytowa,
■	 zachowanie dotychczasowych linii kredytowych,
■	 stałe płatności, co pomaga przedsiębiorstwu zaplanować przepływy pieniężne, budżet.

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być każdy składnik majątku trwałego jednostki, który podlega amortyzacji.

!
  UWAGA

Przedmiotem leasingu zwrotnego nie mogą być grunty.

6.2.5.3. Wycena przedmiotów leasingu zwrotnego
Ważnym elementem transakcji leasingu zwrotnego jest wycena składnika majątku będącego przedmiotem umo

wy. Wartością przedmiotu leasingu jest wartość rynkowa. Nie bierze się pod uwagę wartości księgowej.

PrzykłaD 50

Jednostka posiada w swoich księgach rachunkowych budynek produkcyjny o:
■ wartości początkowej: 4 000 000 zł,
■ dotychczasowym umorzeniu: 1 000 000 zł,
■ wartości księgowej 3 000 000 zł (4 000 000 zł – 1 000 000 zł).
Licencjonowany rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny budynku. Został on wyceniony w wartości, za jaką 
można go kupić na rynku, tj. za cenę 10 000 000 zł. Zatem umowa leasingu zwrotnego będzie zawarta na war
tość środka w cenie rynkowe, tj. 10 000 000 zł.
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6.2.5.4. Zasady rachunkowości stosowane przy leasingu zwrotnym

Ustawa o rachunkowości nie reguluje pojęcia leasingu zwrotnego i nie są w niej określone zasady ujmowania ope
racji leasingu zwrotnego w księgach rachunkowych. W ustawie nie ma także szczegółowych zasad ustalania przy
chodów i kosztów finansującego oraz kosztów dotyczących leasingu u korzystającego.

Ustawa o rachunkowości wskazuje w wykazie informacji dodatkowych, jakie dodatkowe informacje powinny być 
ujawnione w sprawozdaniu finansowym jednostki. W informacji dodatkowej jednostka powinna zatem przedstawić 
wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych m.in. na podstawie umów leasingu.

W przepisach krajowych nie ma szczegółowych rozwiązań w zakresie leasingu zwrotnego, dlatego zgodnie 
z art. 10 ust. 3 ustawy jednostki mogą stosować uregulowania zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości 
nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”.

W księgach rachunkowych ujęcie operacji sprzedaży i leasingu zwrotnego zależy od zawartej umowy leasingu, 
która może mieć charakter umowy leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego.

 
Tabela  26.  Zasady  ujmowania  zysków  lub  strat  na  sprzedaży,  aktywów,  które  następnie  przejmowane  są 
w leasing zwrotny

Lp. Charakter sprzedaży 
i leasingu zwrotnego Wynik na transakcji Sposób ujęcia w księgach 

rachunkowych Uwagi

1 2 3 4 5
1. Leasing finansowy ■  Zysk na sprzedaży 

przedmiotu leasingu
Wn „Pozostałe koszty ope
racyjne”
Ma „Rozliczenia między
okresowe przychodów”

Wartość przedmiotu lea
singu należy skorygować 
o zysk lub stratę na sprzeda
ży, co odpowiednio wpływa 
na wysokość amortyzacji.

■  Strata na sprzedaży 
przedmiotu leasingu

Wn „Rozliczenia między
okresowe kosztów”
Ma „Pozostałe przychody 
operacyjne”

Ewentualne saldo rozliczeń 
z finansującym z tego tytułu 
– pozostające po zakończe
niu umowy leasingu – wpły
wa na pozostałe przychody 
lub koszty operacyjne.

2. Leasing operacyjny 1. Transakcja została za
warta w cenach odpowia
dających wartości godziwej 
przedmiotu leasingu

Straty lub zyski z transakcji 
należy uwzględnić w wyni
ku finansowym w okresie, 
w którym transakcja zosta
ła zrealizowana

2. Cena sprzedaży jest niż
sza od wartości godziwej

Należy niezwłocznie ująć 
w przychodach lub kosz
tach ewentualne zyski lub 
straty

Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy stratę kompensują 
przyszłe opłaty leasingowe 
– niższe od cen rynkowych.
W takim przypadku stra
tę należy rozliczać w czasie 
i odpisywać proporcjonalnie 
do opłat leasingowych przez 
przewidywany okres użytko
wania składnika aktywów.

3. Cena sprzedaży prze
wyższa wartość godziwą 
przedmiotu leasingu

Kwotę przekraczającą war
tość rynkową rozlicza się 
w czasie przez okres trwania 
leasingu, odpowiednio rozli
czając opłaty leasingowe:
1)  różnica pomiędzy ceną 

sprzedaży a wartością 
rynkową przedmiotu 
leasingu:
Wn „Pozostałe koszty 
operacyjne” 
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1 2 3 4 5
Ma „Rozliczenia między
okresowe przychodów”

2)  rozliczenie opłaty lea
singowej:
Wn „Rozliczenia między
okresowe przychodów”
Ma „Usługi obce” lub 
konto zespołu 5.

Przy finansowym leasingu zwrotnym leasingodawca zapewnia finansowanie leasingobiorcy. Zabezpieczeniem 
transakcji jest składnik aktywów będący przedmiotem leasingu. W momencie zawarcia transakcji sprzedający (lea
singobiorca) nie może ująć nadwyżki wpływów ze sprzedaży nad wartością bilansową składnika aktywów jako 
zysku. Zysk ten należy rozliczać przez okres trwania leasingu.

W księgach rachunkowych zysk lub stratę na transakcji rozliczanej w czasie trwania leasingu należy ująć w „Pozo
stałych przychodach operacyjnych” lub „Pozostałych kosztach operacyjnych”.

Przy operacyjnym leasingu zwrotnym cenę ustala się na podstawie wartości godziwej, a zyski lub straty ujmuje 
się bezpośrednio w rachunku zysków i strat w „Pozostałych przychodach operacyjnych” lub „Pozostałych kosztach 
operacyjnych”, z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość sprzedaży jest wyższa od wartości godziwej. Wówczas kwotę prze
kraczającą wartość godziwą należy rozliczyć w czasie i amortyzować przez okres użytkowania składnika aktywów.

!
  UWAGA

Nie należy kompensować przychodów z leasingu z kosztami leasingu.

6.2.5.5. Sprzedaż środka trwałego w ujęciu bilansowym i podatkowym
Przy sprzedaży środka trwałego lub środka trwałego w budowie przychodem jednostki jest wartość określona 

w umowie kupnasprzedaży zawartej z firmą leasingową, a następnie potwierdzona wystawioną fakturą VAT.
Warto zwrócić uwagę na moment ujęcia przychodu dla celów bilansowych i podatkowych związanego z tą operacją.

Ujęcie bilansowe
Ewidencja transakcji sprzedaży zależy od tego, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym czy leasingiem 

operacyjnym. Jeżeli leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to nadwyżkę przychodu ze sprzedaży 
środka trwałego lub środka trwałego w budowie nad jego wartością bilansową należy rozliczyć w czasie i uznać za 
przychody proporcjonalne do okresu trwania umowy.

Jeżeli natomiast leasing zwrotny ma charakter leasingu operacyjnego, a cena sprzedaży składnika środka trwałe
go lub środka trwałego w budowie stanowi jego wartość rynkową, to nadwyżkę przychodu ze sprzedaży nad warto
ścią bilansową tego środka uznaje się za przychody tego okresu, w którym została osiągnięta.

Ujęcie podatkowe
Za datę powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży środka trwałego lub środka trwałego w budowie uznaje 

się dzień wystawienia faktury na rzecz firmy leasingowej, bez względu na to, jaki charakter ma zawarta umowa lea
singu zwrotnego – finansowy czy operacyjny.

PrzykłaD 51

Umowa ma charakter leasingu finansowego.

Ewidencja księgowa u leasingobiorcy
Założenia:
Jednostka „GIGANT” posiada maszynę produkcyjną zaewidencjonowaną w księgach rachunkowych w grupie 4 KŚT.
Wartość księgowa maszyny:
■  wartość początkowa: 1 000 000 zł,
■  dotychczasowe umorzenie: 200 000 zł,
■  wartość netto: 800 000 zł.
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Jednostka podpisała umowę leasingu zwrotnego tej maszyny. Cena sprzedaży maszyny jest równa wartości 
godziwej i wynosi:
■  wartość netto: 1 880 000 zł,
■  23% VAT: 432 400 zł,
■  wartość brutto: 2 312 400 zł.
Umowa leasingu zwrotnego została zawarta na okres trzech lat. 
Środek trwały jest amortyzowany stawką 14%.
Ewidencja księgowa:
1. Wyksięgowanie z ewidencji księgowej maszyny przeznaczonej do sprzedaży firmie leasingowej:

Wn „Umorzenie środków trwałych”  200 000,00
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  800 000,00
– w analityce: sprzedaż środka trwałego
Ma „Środki trwałe”  1 000 000,00
– w analityce: maszyny i urządzenia techniczne

2. Sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  2 312 400,00
– w analityce: firma leasingowa
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  1 880 000,00
Ma „VAT należny”  432 400,00

3. Zysk na sprzedaży przedmiotu leasingu:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  1 080 000,00
Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  1 080 000,00

4. Przyjęcie maszyny produkcyjnej do ewidencji.
a) cena nabycia sprzedanego środka trwałego
Wn „Środki trwałe”  1 880 000,00
Ma „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” 1 880 000,00
b) korekta o zysk na sprzedaży
Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  1 080 000,00
Ma „Środki trwałe”  1 080 000,00

5. Opłata leasingowa:
Wn „Rozliczenie zakupu”  58 222,22
Wn „VAT naliczony”  13 391,11
Ma „Pozostałe rozrachunki”  71 613,33

6. Rozliczenie opłaty leasingowej:
– część kapitałowa: 1 880 000 zł : 36 rat = 52 222,22 zł
Wn „Rozrachunki z finansującym z tyt. przedmiotu leasingu” 52 222,22
– część odsetkowa: 216 000 zł : 36 rat = 6000 zł
Wn „Koszty finansowe”  6 000,00
Ma „Rozliczenie zakupu”  58 222,22

7.  Amortyzacja środka trwałego (1 880 000 zł – 1 080 000 zł = 800 000 zł):
(800 000 zł x 14%) : 12 miesięcy = 9333,33 zł
Wn „Amortyzacja”  9 333,33
Ma „Umorzenie środków trwałych”  9 333,33

Dalsze księgowania jak przy leasingu finansowym

Umorzenie środków trwałych Pozostałe koszty operacyjne

1) 200 000,00 200 000,00 (Sp. 1) 800 000,00

  9 333,33 (7 3) 1 080 000,00

Środki trwałe Rozrachunki z odbiorcami

Sp.) 1 000 000,00 1 000 000,00 (1 2) 2 312 400,00

4a) 1 880 000,00 1 080 000,00 (4b
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Pozostałe przychody operacyjne VAT należny

1 880 000,00 (2 432 400,00 (2

Rozliczenia międzyokresowe  
przychodów VAT naliczony

4b) 1 080 000,00 1 080 000,00 (3 5) 13 391,11

Rozrachunki z finansującym  
z tytułu przedmiotu leasingu Amortyzacja

6) 52 222,22 1 880 000,00 (4a 7) 9 333,33

Rozliczenie zakupu Koszty finansowe

5) 58 222,22 58 222,22 (6 6) 6 000,00

Pozostałe rozrachunki

71 613,33 (5

6.2.5.6. Operacyjny leasing zwrotny
Jeśli leasing zwrotny ma charakter leasingu operacyjnego, to z zasady ujmuje się w danym okresie wszystkie zyski 

i straty z całej transakcji. Jeżeli jednak cena sprzedaży znacząco odbiega od wartości godziwej przedmiotu leasingu, 
to nie można ująć całego zysku na sprzedaży w wyniku danego okresu.

W odróżnieniu od leasingu finansowego w czasie rozliczana jest tylko ta część, która przewyższa wartość godziwą 
przedmiotu leasingu, a nie jego wartość bilansową.

W przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej, różnicę tę można rozliczyć w czasie tylko 
wtedy, gdy niska cena sprzedaży jest rekompensowana przez opłaty leasingowe ustalone na poziomie niższym niż 
wskazywałyby na to dane rynkowe.

Bez względu na okoliczności, od razu ujmujemy stratę w wysokości różnicy między wartością bilansową a warto
ścią godziwą (w czasie rozliczamy tylko różnicę między wartością godziwą a ceną sprzedaży).

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 3 ust. 4–6, art. 4 ust. 4, art. 6, art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 1 pkt 1, ust. 8, art. 32 i 33 ustawy z 29 września 1994 r. 

o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4,
■	 Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”,
■	 art. 12 ust. 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211.

7. Odpowiedzi na trudne pytania
Leasing to temat, który wywołuje wiele praktycznych problemów dotyczących nie tylko ewidencji, 
ale także klasyfikacji umów leasingu i rozliczania ich dla celów podatkowych oraz bilansowych. 
Wiąże się to nie tylko ze stopniem skomplikowania przepisów, ale również z nieograniczonym ka-
talogiem sytuacji, w jakich mogą znaleźć się leasingobiorcy. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na 
wybrane pytania z tego zakresu, które napłynęły do redakcji.
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7.1. Kradzież samochodu a leasing i odszkodowanie
Podczas jednej z podróży służbowych pracownikowi skradziono samochód osobowy, który był używany na pod-
stawie umowy leasingu operacyjnego. Czy raty uiszczone po kradzieży stanowią dla spółki koszt? Czy otrzymane 
odszkodowanie stanowi przychód?

Przepisy ustawy o CIT nie regulują wprost sytuacji, gdy przedmiot leasingu zostanie skradziony. Dlatego też za
stosowanie znajdą tu ogólne zasady zaliczania wydatku do kosztu podatkowego, tj. wydatek ma służyć osiągnięciu 
przychodu lub zachowaniu lub zabezpieczeniu źródeł przychodów w przyszłości.

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego, stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli 
umowa spełnia warunki określone w ustawie. Opłata wstępna, która warunkuje zawarcie umowy leasingu, nie ma 
bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach. Jej poniesienie warunkuje jednak możliwość korzysta
nia z danej rzeczy, a więc pośrednio wpływa na uzyskanie przychodu. Mimo iż przedmiot leasingu został skradziony 
i umowa zgodnie z jej zapisami wygasła, to należność ta w dalszym ciągu jest opłatą leasingową wynikającą z umowy 
leasingu. Oznacza to, iż nierozliczona opłata wstępna podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, opłaty leasingowe zapłacone przez korzystającego po rozwiązaniu umowy z powodu kradzieży 
przedmiotu leasingu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 2 kwietnia 2008 r. (IPPB342387/072/JB). Czytamy w niej: 

MF
 (...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wskutek kradzieży przedmiotu leasingu spół

ka  zobowiązana  była  na  mocy  zawartej  z  leasingodawcą  umowy  do  zapłaty  pozostałych  nierozliczonych  rat 
lea singowych. Nie ma decydującego znaczenia, czy opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego ponoszone 

są w trakcie trwania tej umowy, czy też po jej zakończeniu. W dalszym ciągu są to jednak opłaty leasingowe wynikające 
z tej umowy, które korzystający decyduje się ponieść zawierając umowę leasingu operacyjnego. Reasumując, powyższe 
oznacza, że opłaty leasingowe zapłacone przez korzystającego po rozwiązaniu umowy z powodu kradzieży przedmiotu 
leasingu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze. Tym samym w momencie otrzymania odszkodowania po
wstanie dla spółki przychód. Takie stanowisko potwierdził Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbo
wego w Poznaniu w interpretacji z 14 września 2009 r., ZD/4061144/06, w której czytamy: 

MF
 (...) przychód podatnika z tytułu odszkodowania należnego od zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpie

czenia  przedmiotu  leasingu  w  przypadku  wystąpienia  szkody  całkowitej  przedmiotu  leasingu  lub  kradzieży 
przedmiotu leasingu powstanie w momencie faktycznego otrzymania tego odszkodowania przez Spółkę od zak

ładu ubezpieczeń, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...).

7.2.  Jak leasingobiorca powinien rozliczyć VAT  
w przypadku leasingu naczepy od firmy zagranicznej

Nasze przedsiębiorstwo korzysta z leasingu finansowego w firmie austriackiej, która deklaruje, że jest zwolniona 
z VAT (podatku od wartości dodanej).
1.  Czy w takim przypadku jesteśmy zobowiązani naliczać VAT w Polsce od rat leasingowanej naczepy, która jest 

przedmiotem leasingu?
2. Czy naczepę trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych w naszej firmie?
3.  Koszt raty określony jest w euro, dlatego przeliczamy ją po kursie i księgujemy w koszty. Czy takie postępowanie 

jest prawidłowe?

W określonych wypadkach umowa leasingu jest traktowana jak dostawa towarów. Jest tak w przypadku umów leasin
gu, które są wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę towarów rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie:
■	 umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub
■	 umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności
jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty 
ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Jeśli umowa leasingu, o której mowa w pytaniu, spełnia przesłanki wskazane w powołanym przepisie, to lea
sing ten stanowi dostawę towarów ze wszelkimi tego konsekwencjami. Z pytania wynika, że zawarta przez Państwa 
umowa leasingu jest umową leasingu finansowego. Tego rodzaju umowa zwykle w praktyce spełnia ww. przesłanki. 
Zgodnie z ustawą o VAT będzie więc uznana za odpłatną dostawę towarów. Jednak z samego faktu nazwania umo
wy leasingiem finansowym nie wynika jeszcze konieczność uznania leasingu za dostawę towaru. Konieczne jest, 
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aby były spełnione pozostałe przesłanki, np. aby zapisy tej umowy przewidywały przejście na leasingobiorcę prawa 
własności leasingowanego przedmiotu. Wskazuje na to np. wyrok WSA w Warszawie z 4 marca 2010 r. (III SA/Wa 
1667/09).

Czy leasing finansowy należy rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku na 

terenie kraju (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). W rozpatrywanym przypadku podatnik jednak nie będzie miał ta
kiego obowiązku. Wskazują bowiem Państwo, że podmiot z Austrii jest zwolniony z podatku od wartości dodanej. 
To z kolei sprawia, że znajduje zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W konsekwencji nie wystąpi 
u Państwa wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Uznając zatem, w odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu, że leasing, z jakim mamy do czynienia, powinniśmy 
kwalifikować jako dostawę towarów, nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozu
mieniu art. 10 ustawy o VAT. Powoduje to, że podmiot nabywający naczepę nie będzie zobowiązany do rozliczenia 
podatku z tytułu tej transakcji, co wystąpi także w Państwa przypadku.

Z kolei przyjmując założenie, że w przypadku opisanym w pytaniu leasing finansowy jest usługą (tzn. nie spełnia wa
runków uznania go za dostawę towaru), Państwo jako nabywca usługi powinni rozliczyć VAT z tytułu importu usług.

Usługa leasingu została bowiem wykonana na Państwa rzecz przez podatnika VAT z innego państwa członkow
skiego (zakładamy, że podmiot ten korzysta ze zwolnienia podmiotowego – w pytaniu mowa bowiem o podatniku 
zwolnionym z VAT). Dlatego będzie miała zastosowanie regulacja z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nakazująca roz
liczenie VAT przez podmiot będący usługobiorcą usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby 
działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. W takim 
przypadku VAT będzie jednak neutralny dla podmiotu rozliczającego go w Polsce – będzie stanowił jednocześnie 
podatek należny i podatek naliczony, co sprowadzi się do ich wzajemnego zbilansowania. Podatek ten nie będzie 
zatem stanowił ciężaru ekonomicznego dla polskiego podatnika (nabywającego usługę z zagranicy), spowoduje jed
nak pewne obowiązki ewidencyjne, które będą polegały na konieczności ujęcia i de facto rozliczenia transakcji w de
klaracji VAT.

Czy naczepa powinna być wpisana do ewidencji środków trwałych
Naczepa powinna zostać wprowadzona do ewidencji środków trwałych, przez co koszty poszczególnych rat leasin

gowych powinny być rozliczane poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. W sytuacji opisanej w pytaniu nie 
mają więc Państwo możliwości uznania kosztów rat leasingowanej naczepy za bezpośrednie koszty uzyskania przycho
dów. Powinni Państwo wprowadzić naczepę do ewidencji środków trwałych, a następnie prowadzić jej amortyzację. 
Potwierdzają to również organy podatkowe (por. interpretację z 4 lutego 2008 r., IBPB3/423262/07/AM, wydaną 
przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach).

Sposób amortyzacji tego środka trwałego zależy od przyjętej przez podatnika metody. Za najbardziej opłacalną 
podatkowo metodę (w przypadku wykazywania przez przedsiębiorcę dochodu z prowadzonej działalności) można 
uznać amortyzację jednorazową – por. art. 16k ust. 7 updop. i odpowiednio art. 22k ust. 7 updof.

Jak rozliczyć w kosztach raty naliczone w walucie obcej
Zwróćmy uwagę, że w przypadku korzystania przez podatnika z leasingu finansowego będziemy mieli do czynie

nia ze szczególnym trybem rozliczania wydatków poniesionych na przedmiot leasingu w kosztach uzyskania przy
chodów. Zasadniczo leasing będzie rozliczany przez amortyzację podatkową od wartości początkowej ustalonej 
zgodnie z regulacją art. 16g updop (odpowiednio art. 22g updof), przy czym podatnik powinien w tym przypadku 
opierać się na wartości nabywanego w leasing przedmiotu (suma rat kapitałowych), określonej w umowie. Oczywiś
cie, wartość początkowa może być powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środ
ka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, 
montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych 
i innych, odsetek (ale nie rat odsetkowych), prowizji. Do wartości początkowej nie będziemy wliczać rat odsetko
wych, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Jednocześnie wartość początkowa środka trwałego, którą będzie stanowić wielkość widniejąca w umowie leasin
gu, wyrażona jest w walucie obcej, dlatego powinna zostać przeliczona na polskie złote w myśl art. 15 ust. 1 updop 
(odpowiednio art. 11a ust. 2 updof) – według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatnie
go dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (w tym przypadku za dzień poniesienia kosztu należy 
uznać dzień wprowadzenia danego składnika do ewidencji środków trwałych i ustalenia jego wartości początkowej 
na potrzeby prowadzenia amortyzacji podatkowej).

Według tych samych zasad (art. 15 ust. 1 updop i odpowiednio art. 11a ust. 2 updof) należy przeliczać war
tość rat (odsetkowych). Wydatki te powinny być „na bieżąco” ujmowane przez Państwa w podatkowe koszty 
działalności.
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Odnosząc się w tym momencie do różnic kursowych, które mogą występować w omawianym przypadku, należy zwró
cić uwagę na dwa elementy. W sytuacji, w której podatnik ponosi wyższe wydatki z tytułu zapłaty raty kapitałowej i raty 
odsetkowej przy leasingu finansowym, które spowodowane są wzrostem kursu waluty na moment zapłaty danej raty (w 
odniesieniu do wielkości kursu waluty właściwej przy zawarciu umowy), faktycznie dochodzi do poniesienia przez niego 
wyższych wydatków, niż można było przewidzieć na podstawie zawartej umowy. Jednak nie w każdym przypadku podat
nik będzie miał możliwość rozpoznania różnic kursowych, które zwiększą czy to jego koszty podatkowe, czy też przychody.

Możliwość taka nie wystąpi w odniesieniu do rat kapitałowych, gdzie faktycznie mogą (i z pewnością będą) wystę
pować wahania kursu walut. Dzieje się tak wskutek braku charakteru kosztowego i tym samym przychodowego raty 
kapitałowej przy leasingu finansowym. Prawodawca uzależnia bowiem możliwość obliczania różnic kursowych (za
równo dodatnich, jak i ujemnych) od tego, czy w danej sytuacji występuje wydatek (przychód) stanowiący koszt podat
kowy (odpowiednio – przychód podatkowy). Jeśli taki element nie wystąpi (a w odniesieniu do rat kapitałowych przy 
leasingu finansowym wskazano na jego brak), to nie ma możliwości rozpoznania różnic kursowych.

Z kolei, odnosząc się do kwestii występowania różnic kursowych przy ratach odsetkowych, będą one występowały 
w zależności od tego, jaką metodę wyceny różnic kursowych przyjmie podatnik. Dlatego będą one zwiększały kosz
ty albo przychody podatnika.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana regulacja updop i updof, na podstawie 
której podatnik nabywający waluty może przyjmować dla obliczania różnic kursowych kurs faktycznie stosowany. 
Stanowi o tym regulacja art. 15a ust. 4 updop (odpowiednio art. 24c ust. 4 updof), zgodnie z którą przy obliczaniu 
różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych 
oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy przy otrzymanych na
leżnościach lub zapłacie zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w da
nym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W sposób analogiczny wskazane powyżej zależności powinni Państwo rozpatrywać w Waszym indywidualnym przy
padku, gdzie przedmiotem leasingu finansowego od zagranicznego kontrahenta jest naczepa. Różnice kursowe nie 
wystąpią zatem w odniesieniu do rat kapitałowych, natomiast pojawią się w związku z regulowaniem rat odsetkowych.

PrzykłaD 52

Podatnik X nabył w leasing finansowy samochód osobowy. Transakcja rozliczana jest w euro. Wartość początko
wa samochodu na cele jego amortyzacji podatkowej została określona na 200 000 zł (po przeliczeniu z euro – kurs 
właś ciwy 4,2 PLN/EUR). Miesięczna rata kapitałowa wynosi 2500 euro, natomiast rata odsetkowa – 250 euro.
Podatnik X, dokonując zapłaty raty kapitałowej – przelicza euro po obowiązującym kursie 4,5 PLN/EUR. Sto
sując taką zależność, opłaca zarówno ratę kapitałową, jak i ratę odsetkową. Jednak wyłącznie w odniesieniu 
do raty odsetkowej będzie mógł rozpoznać różnice kursowe. Taka możliwość nie wystąpi natomiast przy za
płacie raty kapitałowej, choć kurs euro, po którym podatnik X nabywa walutę, jest wyższy od tego, który został 
zastosowany przy obliczaniu wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu.
Również w oderwaniu od wielkości faktycznie wpłaconej raty kapitałowej (z powodu innego kursu euro przy
jętego do jej obliczenia) podatnik rozliczy w podatku dochodowym odpis amortyzacyjny, który wynika z przy
jętej przez niego metody amortyzacji i wartości początkowej środka trwałego. Koszty rat odsetkowych (nie 
będą one bowiem zwiększały wartości początkowej środka trwałego) będą rozliczane „na bieżąco” po kursie 
euro właściwym do obliczania wielkości ponoszonych kosztów podatkowych.

7.3. Jak zaewidencjonować w PKPiR wstępną opłatę za leasing
Opłata wstępna wniesiona przeze mnie przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego wyniosła 45% wartości samo-
chodu. Kiedy mogę tę opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w PKPiR – jednorazowo w dacie otrzymania 
faktury, czy proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu?

Niezależnie od tego, czy PKPiR prowadzona jest metodą kasową czy memoriałową, to wniesiona opłata wstępna 
stanowi koszt uzyskania przychodów jednorazowo. W PKPiR należy ją zaewidencjonować w dacie wystawienia fak
tury przez leasingodawcę, a nie w dacie jej otrzymania.

Opłata wstępna u podatników prowadzących PKPiR metodą kasową
Podatnicy prowadzący PKPiR metodą kasową ewidencjonują wszystkie koszty w dacie ich poniesienia (art. 22 

ust. 4 updof). Dniem poniesienia kosztu jest data wystawienia faktury, rachunku lub innego dokumentu (np. noty 
obciążeniowej) stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu w PKPiR (art. 22 ust. 6b updof). A zatem wymieniona 
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opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów jednorazowo w dacie wystawienia dokumentującej ją fak
tury. Nie należy tego wydatku ewidencjonować w PKPiR w dacie otrzymania faktury. Potwierdzają to organy po
datkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo
wej w Warszawie z 4 listopada 2010 r., IPPB1/415726/104/MT, oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2013 r., ILPB1/4151100/124/AG. W drugiej z tych interpretacji czytamy, że:

MF
 (...) wstępną opłatę, będącą warunkiem uzyskania leasingu, Wnioskodawca może w całości zaliczyć w koszty 

uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia.

Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż zgodnie z cytowanym art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa 
w art. 22 ust. 6 ww. ustawy (tj. prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wysta
wienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Opłata wstępna u podatników prowadzących PKPiR metodą memoriałową
Ponieważ z pytania nie wynika, jaką metodą prowadzona jest PKPiR, to należy podkreślić, że leasingowe opłaty 

wstępne stanowią jednorazowo koszty uzyskania przychodów także u podatników prowadzących PKPiR metodą 
memoriałową. W przeszłości można się było spotkać ze stanowiskiem, że koszty takich opłat w przypadku stosowa
nia tej metody prowadzenia PKPiR powinny być rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu (zob. 
interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 kwietnia 2009 r., IBPBI/2/423126/09/PH, 
czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 maja 2009 r., ILPB3/423153/092/KS).

Pogląd taki przestał być jednak aktualny. Sądy administracyjne prezentują jednolite stanowisko opowiadające się 
za jednorazowym rozliczaniem opłat wstępnych przez podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów me
todą memoriałową (zob. wyrok NSA z 17 maja 2011 r., II FSK 59/10). Takie stanowisko od pewnego czasu pre
zentują również organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 mar
ca 2013 r., IPTPB1/415755/124/KO, oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 29 kwietnia 2013 r., ITPB1/41543/10/13S/WM). W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ka
towicach z 7 lipca 2014 r., IBPBI/1/415466/14/AP, czytamy, że:

MF
 (...) wydatki związane z uiszczeniem opłaty wstępnej leasingowej, jak i pozostałych rat leasingowych, o których 

mowa we wniosku, wynikające z wystawionych przez leasingodawcę faktur, powinny zostać zaewidencjonowa
ne w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jednorazowo w dacie ich poniesie

nia, tj. w dniu wystawienia faktur dokumentujących opłatę wstępną oraz raty leasingowe.

PrzykłaD 53

Podatnik VAT prowadzi PKPiR metodą kasową. 25 maja 2015 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego. Opła
ta wstępna została ustalona w kwocie 36 000 zł, co stanowiło 45% ceny netto samochodu. Faktura za opła
tę wstępną została wystawiona tego samego dnia. W taki sam sposób podatnik zaewidencjonowałby opłatę 
wstępną, gdyby prowadził PKPiR metodą memoriałową.

Tabela 27. PKPiR za maj 2015 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Pozostałe
wydatki Razem wydatki

1 2 3 6 13 14

(33) 25.05.2015 Faktura 
nr 15/5/2015

Opłata wstępna 36 000 36 000

7.4. Jak zaewidencjonować w PKPiR fakturę za leasing
Otrzymujemy fakturę za leasing operacyjny maszyny. Na fakturze data wystawienia jest np. 20 lutego, a data sprze-
daży i data płatności 20 marca. Zawsze data sprzedaży jest późniejsza niż data wystawienia faktury. Jak zaksięgo-
wać taką fakturę w PKPiR? Kiedy odliczyć z niej VAT?

Fakturę za ratę leasingową należy ująć w PKPiR w dacie jej wystawienia. Dla zaewidencjonowania tej faktury 
w PKPiR nie ma znaczenia, że data jej wystawienia przypada w innym miesiącu niż data sprzedaży. VAT z otrzyma
nej faktury należy odliczyć w miesiącu jej otrzymania lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. 
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Podatek dochodowy 
Wydatki na leasing należy zaliczyć do kosztów pośrednich. Niezależnie od przyjętej metody prowadzenia PKPiR 

koszty pośrednie ewidencjonuje się w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 4 i ust. 5c updof). W przypadku podatników 
prowadzących PKPiR dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub 
innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof). Tym samym fakturę 
dokumentującą ratę leasingu należy ująć w kosztach w dacie jej wystawienia przez leasingodawcę. Dla zaewidencjono
wania tej faktury w PKPiR nie ma znaczenia, że data jej wystawienia przypada w innym miesiącu niż data sprzedaży.

VAT
Prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym podat

nik otrzymał fakturę. Jeżeli podatnik w tym okresie takiego odliczenia nie dokona, prawo to przysługuje mu jeszcze 
przez dwa następne okresy rozliczeniowe (art. 86 ust. 10 pkt 1 i art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W przypadku faktur za leasing operacyjny obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 
ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności 
określonego w umowie lub na fakturze. W związku z tym nie znajduje tu zastosowania art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, 
z którego wynika, że w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właś
ciciel albo przed wykonaniem usługi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia pra
wa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. Przepisu tego nie stosuje się bowiem m.in. do przy
padków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 
pkt 4 ustawy o VAT (art. 86 ust. 12a ustawy o VAT).

W interpretacji indywidualnej z 7 marca 2011 r., ILPP1/4431250/105/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
stwierdził, że:

MF
 (...) Jednakże na mocy art. 86 ust. 12a pkt 1 ustawy, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

1)   faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 
2, 4, 7, 9, 11, (...)

Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub 
części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – z tytułu 
świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług 
ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczenio
wego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, iż warunek wskazany w art. 86 ust. 12 ustawy nie dotyczy m.in. 
usług najmu, dzierżawy, leasingu, a także usług dozoru i przechowywania mienia.

Oznacza to, że dla momentu odliczenia VAT z faktur za usługi leasingu operacyjnego nie ma znaczenia, jakiego 
okresu one dotyczą. Istotny jest moment ich otrzymania. Podatnik odlicza VAT z takich faktur za okres rozliczenio
wy (miesiąc lub kwartał), w którym je otrzymał, albo w jednym z kolejnych dwóch okresów rozliczeniowych. Jeżeli 
zatem w stanie faktycznym opisanym w pytaniu w lutym 2015 r. otrzymano fakturę za marzec 2015 r., to przy zało
żeniu, że deklaracje VAT są składane miesięcznie, luty był pierwszym z możliwych okresów rozliczeniowych, w któ
rym można było dokonać odliczenia VAT z tej faktury. Jeżeli podatek nie został odliczony w lutym, to można doko
nać odliczenia także w deklaracji za marzec lub za kwiecień 2015 r.

PrzykłaD 54

Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gięcia i cięcia metali. W ramach zawartej umowy 
leasingowej użytkuje maszynę produkcyjną do cięcia metali. Za wynajem maszyny otrzymał w lutym 2015 r. 
fakturę nr 52/L/2013 z 18 lutego 2015 r., z datą sprzedaży marzec 2015 r. i terminem płatności także określo
nym w marcu 2015 r. Kwota netto na fakturze wyniosła 1000 zł, VAT 230 zł.

Tabela 28. Zapis operacji w PKPiR za luty 2015 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Wartość 
sprzedanych 

towarów 
i usług

Zakup 
towarów 

i materiałów
wg cen nabycia

Pozostałe 
wydatki w zł

1 2 3 6 7 10 13

(90) 18.02.2015 Faktura 
52/L/2015

Rata 
leasingowa

  1000,00
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Kwotę netto 1000 zł i VAT wykazany w fakturze w kwocie 230 zł należy ująć w deklaracji VAT7 w pozycjach 
51 i 52 w lutym 2015 r. lub ewentualnie w deklaracji za marzec lub kwiecień 2015 r.

7.5. Jak rozliczyć podatkowo leasing zwrotny finansowy
Działając jako finansujący, spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego budynku biurowego. Nabycie bu-
dynku nastąpiło w PLN od późniejszego korzystającego (leasing zwrotny) na podstawie faktury. Jednak spółka 
zaciągnęła na potrzeby zakupu kredyt w euro. Same raty leasingowe również były płacone w PLN. Każdorazowo ich 
wielkość była ustalana jako przelicznik kwoty euro wskazanej w harmonogramie. Taki sposób wyliczenia płatności 
wynikał z faktu, iż spółka musiała po otrzymaniu raty leasingowej nabyć ściśle określoną ilość euro na potrzeby 
spłaty raty kredytu. Z tego samego powodu w umowie leasingu oraz harmonogramie spłaty rat wskazano wartość 
początkową przedmiotu leasingu także w euro oraz w PLN z zastosowaniem aktualnego kursu euro.
W praktyce na skutek zmiany kursu euro wielkość płaconych spółce rat leasingowych była różna w poszczególnych 
okresach rozliczeniowych. W wyniku tego suma otrzymanych w PLN opłat w zakresie stanowiącym części kapitało-
we rat leasingowych jest faktycznie wyższa od przyjętej na początku umowy wartości początkowej.
Czy nadwyżka ta będzie stanowić przychód spółki? Mamy także wątpliwości, czy spółka może skrócić umowę 
leasingu.

Otrzymana przez spółkę nadwyżka nie będzie stanowić jej przychodu podatkowego. Skrócenie umowy leasingu 
finansowego jest dozwolone, a spółka zachowa prawo do sprzedaży przedmiotu leasingu po cenie niższej niż ryn
kowa.

W opisanym przypadku nie wystąpi przychód dla spółki, ponieważ nie powstaną podatkowe różnice kursowe. 
O różnicach takich możemy mówić m.in. w sytuacji, gdy przychód należny jest wyrażony w walucie obcej (art. 15a 
ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 updop). Z opisu wyraźnie wynika, że spółka określa i otrzymuje raty leasingowe w PLN. Są 
one zatem określone w walucie polskiej. Podobnie także przychód spółki, którym w umowach leasingu finansowego 
jest tylko część odsetkowa raty leasingowej, jest należny w walucie polskiej. Mamy tu zatem do czynienia z leasin
giem denominowanym w euro, a nie z umową zawartą w obcej walucie.

Cechą umów leasingu finansowego jest to, że ta część raty leasingowej, która stanowi spłatę wartości początkowej 
przedmiotu leasingu (część kapitałowa raty), jest neutralna podatkowo dla stron umowy (nie stanowi przychodu 
dla finansującego oraz kosztu dla korzystającego) – co wynika wprost z treści art. 17f ust. 1 updop.

Czy jednak fakt otrzymania przez spółkę w toku trwania umowy leasingu większej ilości PLN (skutek zmian 
każdorazowego kursu bieżącego) niż ustalona w PLN przy zawarciu umowy leasingu wartość początkowa (z za
stosowaniem kursu historycznego) powoduje, że owa nadwyżka staje się przychodem podatkowym spółki? Od
powiedź na to pytanie jest negatywna. Bez względu na rzeczywistą wartość otrzymanych PLN mamy w tym przy
padku do czynienia ze spłatą wartości początkowej – neutralną podatkowo. Stanowisko takie zajął m.in. Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z 9 października 2014 r., II FSK 2453/12. Wyrok dotyczył sytuacji korzystającego 
i kosztu podatkowego, jednak w oczywisty sposób odnosi się także to kwalifikacji omawianej nadwyżki u finan
sującego:

NSA
 (...) wartość początkowa leasingowanego środka trwałego została ustalona w walucie obcej na dzień zawarcia 

umowy.  Zatem  leasingobiorca,  uiszczając  miesięczne  opłaty  w  części  kapitałowej,  spłaca  równowartość  tak 
właś nie  ustalonej  wartości  przedmiotu  leasingu.  Wartość  poszczególnych  rat  kapitałowych  może  być  różna 

z uwagi na wahania kursu. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jest to spłata równowartości wartości początkowej (...).
W każdym przypadku wartość ta nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu u korzystającego i przychodu po

datkowego po stronie finansującego.
Zatem otrzymana przez spółkę nadwyżka stanowi spłatę wartości początkowej wyrażonej w umowie w euro i jako 

taka jest neutralna podatkowo, nie stanowiąc u spółki przychodu.

Skrócenie umowy leasingu
Przepisy podatkowe pozwalają na skrócenie trwania umowy leasingu (wynika to m.in. z definicji podstawo

wego okresu umowy leasingu wskazanej w art. 17a pkt 2 updop). Aby jednak strony umowy zachowały pra
wo do zbycia/nabycia jej przedmiotu po cenie niższej niż rynkowa (uprawnienie wskazane w art. 17g updop), 
konieczne jest, by suma opłat w nowym, skróconym okresie umowy odpowiadała co najmniej wartości po
czątkowej przedmiotu leasingu. Możliwość skrócenia umowy leasingu finansowego w tej sytuacji potwierdził 
także Minister Finansów w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 maja 2010 r., 
IPPB3/423137/102/GJ.
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CINEX Sp. z o.o. jako finansujący podpisał umowę leasingu finansowego budynku biurowego. Budynek został 
uprzednio nabyty od korzystającego za kwotę 20 000 000 zł (leasing zwrotny). Na potrzeby nabycia budynku 
CINEX zaciągnął kredyt w euro w wysokości 5 000 000 euro, co stanowiło równowartość kwoty w PLN z za
stosowaniem kursu sprzedaży 4,00 PLN/EUR. Następnie CINEX zamienił (sprzedał) euro na PLN, zapłacił za 
budynek i otrzymał fakturę w PLN. W samej umowie leasingu wskazano wartość przedmiotu leasingu w euro. 
Raty leasingowe miały być płacone miesięcznie w PLN, każdorazowo jako równowartość 50 000 euro wyliczo
na po bieżącym kursie.
Rok przed zakończeniem umowy strony postanowiły ją skrócić i w tym momencie stan spłaty rat przez korzy
stającego wyglądał następująco:
■  spłata wartości początkowej: 20 250 000 zł jako równowartość 4 500 000 euro (średni kurs spłaty wyniósł 

4,50 PLN/EUR).
■  spłata części odsetkowej: 4 500 000 zł jako równowartość 1 000 000 euro.
CINEX otrzymał zatem w okresie dotychczasowego trwania umowy 5 500 000 euro (24 650 000 zł), a więc 
znacznie więcej niż przyjęta w umowie wartość początkowa przedmiotu leasingu. Oznacza to, że umowa lea
singu może być przez strony skrócona, ponieważ suma opłat ustalonych w nowym, skróconym okresie umowy 
odpowiada co najmniej wartości początkowej budynku.
Należy też zwrócić uwagę, że przepis art. 17f ust. 1 updop stanowi o sumie opłat (łącznych), a nie tylko o su
mie opłat w części kapitałowej. Zatem nawet gdyby CINEX otrzymał spłatę wartości początkowej w wysokości 
poniżej 20 mln złotych, to i tak łączna suma części kapitałowej i odsetkowej przekraczałaby wartość początko
wą przedmiotu leasingu.
Jednocześnie CINEX na skutek wzrostu kursu euro otrzymał w toku trwania umowy o 250 000 zł więcej 
(w zakresie części kapitałowej raty) niż wynosiła wyliczona przy jej zawarciu wartość początkowa budynku 
(20 mln zł). Nadwyżka ta nie stanowi przychodu CINEX.

7.6.  Opodatkowanie sprzedaży samochodu  
wykupionego przez osobę fizyczną z leasingu operacyjnego

Przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną wykupiło z leasingu operacyjnego samochód, który ma zo-
stać następnie sprzedany. Jakie są skutki w podatku dochodowym i w VAT sprzedaży tego samochodu?

Popularną formą finansowania przez przedsiębiorców zakupów samochodów jest leasing operacyjny. Więk
szość umów leasingu operacyjnego przewiduje możliwość wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu umo
wy po upływie okresu, na jaki została zawarta (tzw. opcję wykupu). W przypadku wykupu z leasingu sa
mochodów przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi możliwy jest wykup „na firmę” oraz wykup 
„prywatny”.

Sprzedaż samochodu wykupionego „na firmę” – podatek dochodowy
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i nadal używanego przez jakiś czas w prowadzonej działalności 

(czy to bez wprowadzania go do środków trwałych, czy to jako środek trwały) skutkuje powstaniem przychodu 
z działalności gospodarczej. Potwierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skar
bowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2010 r., ILPB1/41583/102/KŁ, czytamy, że:

MF
 (...) Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę samochód używany na podstawie 

umowy leasingu został wykupiony po jej zakończeniu za cenę niższą niż 1500 zł. Samochód nie był wprowa
dzony  do  ewidencji  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  i  prawnych,  ponieważ  planowana  była 

sprzedaż samochodu, wydatek na jego nabycie zaliczono bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. (...) W przy
padku zbycia samochodu wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu, 
wykupionego po zakończeniu umowy, wystąpi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Samochód ten sta
nowi bowiem składnik majątku prowadzonej działalności gospodarczej już przez fakt obciążenia kosztów uzyskania 
przychodów ratami leasingowymi. Możliwość preferencyjnego zakupu z reguły przewidziana jest dla podmiotu będą
cego  leasingobiorcą,  co  oznacza,  iż  możliwość  wykupu  samochodu  jest  związana  z  prowadzoną  działalnością. 
W związku z powyższym należy uznać, że sprzedaż przedmiotowego samochodu generować będzie przychód ze źródła, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalnoś
ci gospodarczej.
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Po zakończeniu trzyletniej umowy leasingu w listopadzie 2014 r. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wyku
pił samochód za 1200 zł netto + 276 zł VAT. Samochód wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodar
czej. Sprzedaż tego samochodu w lutym 2015 r. za 14 000 zł netto + 3220 zł VAT spowoduje powstanie przy
chodu z działalności gospodarczej w kwocie 14 000 zł.

Sprzedaż samochodu wykupionego „na firmę” – VAT
Sprzedaż przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, który był 

następnie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według stawki podstawo
wej 23%. W nielicznych przypadkach taka sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku ze sprzedażą samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego w grę wchodzi odzyskanie w drodze 
korekty części (a w przypadku sprzedaży samochodu w miesiącu jego wykupienia z leasingu – całości) kwoty po
datku nieodliczonego przy wykupie. Możliwość taka wynika z przepisów art. 90b ustawy o VAT i najczęściej istnieje 
przez okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym samochód został wykupiony z leasingu. Dłuższy, pięcioletni 
okres dotyczy wyłącznie samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł, co w przypadku wykupu 
samochodów z leasingu operacyjnego zdarza się rzadko.

Kwota korekty zawiera część kwoty podatku nieodliczonego przy wykupie przypadającą na pozostały okres ko
rekty. Kwotę tę można obliczyć, korzystając z następującego wzoru:

KK = P ×
PM

12 albo 60

gdzie:
KK – oznacza kwotę korekty,
P – oznacza kwotę podatku, która nie stanowiła kwoty podatku naliczonego przy wykupie samochodu z leasingu,
PM – oznacza liczbę pozostałych miesięcy okresu korekty (łącznie z miesiącem sprzedaży samochodu).

PrzykłaD 57

Po zakończeniu trzyletniej umowy leasingu w listopadzie 2014 r. podatnik (przedsiębiorca będący osobą fi
zyczną) wykupił samochód za 1200 zł netto + 276 zł VAT. Z tytułu wykupu samochodu odliczył 138 zł VAT 
(276 zł x 50% = 138 zł). Dwunastomiesięczny okres korekty obejmuje okres przypadający od listopada 2014 r. 
do października 2015 r. W lutym 2015 r. (a więc w dziewiątym miesiącu, licząc od końca okresu korekty) 
podatnik sprzedał ten samochód za 14 000 zł netto + 3220 zł VAT. W związku ze sprzedażą podatnik jest 
uprawniony do odliczenia w drodze korekty części kwoty podatku, która nie stanowiła kwoty podatku naliczo
nego z tytułu wykupu z leasingu w wysokości 104 zł (138 zł x 9/12 = 103,50 zł, czyli po zaokrągleniu do peł
nych złotych 104 zł). Kwotę tę podatnik może wykazać w poz. 44 deklaracji VAT7 za luty 2015 r. (względnie 
w poz. 44 deklaracji VAT7K/VAT7D za I kwartał 2015 r.).

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu „prywatnie” – podatek dochodowy
W przypadku sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu „prywatnie” i używanego tylko na cele osobiste po

wstają wątpliwości, jak opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód. Zdaniem autora w takim przypadku nie po
wstaje przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli jednak sprzedaż wykupionego samochodu nastąpi przed upły
wem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, może powstać przychód ze sprzedaży rzeczy, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) updof. Stanowisko to potwierdziło MF w odpowiedzi na interpelację 
poselską nr 30892 z 26 lutego 2015 r.

Niestety, organy podatkowe nie zgadzają się z takim stanowiskiem i nadal na stronie internetowej MF moż
na znaleźć interpretację, w których uznają, że również w takich przypadkach przychody osiągane ze sprzeda
ży stanowią przychody z działalności gospodarczej. Przychód nie powstanie tylko w przypadku, gdy sprzedaż 
nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został 
wycofany z działalności (w opinii fiskusa jest to dzień zakończenia umowy leasingu).

Jako przykład można wskazać interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2010 r., 
IPPB1/415435/102/KS, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 sierpnia 2011 r., ITPB1/415552/11/PSZ, 
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czy Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2012 r., IBPBI/1/4151252/11/ESZ. W ostatniej ze wskaza
nych interpretacji czytamy, że:

MF
 (...) przychody z odpłatnego zbycia składnika majątku uprzednio wykorzystywanego w działalności gospodar

czej (a więc również ze sprzedaży używanego uprzednio przy prowadzeniu działalności gospodarczej samocho
du, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet niewprowadzonego do ewidencji związanych z prowa

dzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przywołane interpretacje zostały wydane na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 updof w brzmieniu obowiązującym 
do końca 2014 r. Organy podatkowe nie wydały jeszcze w 2015 r. żadnej interpretacji indywidualnej w tej sprawie.
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Po zakończeniu trzyletniej umowy leasingu w lipcu 2014 r. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykupił sa
mochód z leasingu operacyjnego za 1000 zł netto + 230 zł VAT. Wykorzystywał go tylko do celów osobistych. 
Zdaniem organów podatkowych sprzedaż takiego samochodu w marcu 2015 r. za 17 000 zł spowoduje powsta
nie przychodu z działalności gospodarczej w tej właśnie kwocie.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu „prywatnie” – VAT
Wykupując samochód z leasingu „prywatnie”, osoby fizyczne nie działają w charakterze podatników VAT. W ta

kich przypadkach – jeśli po wykupie samochód nie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności – tak
że sprzedając samochód, osoby fizyczne nie działają w charakterze takich podatników, a więc sprzedaż nie podlega 
opodatkowaniu VAT.

Konsekwencją braku opodatkowania VAT sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu jest opodatkowanie 
umów ich sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie ma bowiem w takich przypadkach zastosowa
nia wyłączenie opodatkowania tym podatkiem wynikające z art. 2 pkt 4 ustawy o pcc. Podatek ten (obliczany we
dług stawki 2% od wartości rynkowej sprzedawanych samochodów) opłacają kupujący.
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Po zakończeniu trzyletniej umowy leasingu w lipcu 2014 r. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykupił sa
mochód z leasingu operacyjnego za 1000 zł netto + 230 zł VAT. Umowę leasingu przedsiębiorca zawarł co 
prawda „na firmę”, lecz wykupu dokonał prywatnie. W takim przypadku sprzedaż samochodu przez przedsię
biorcę w marcu 2015 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, jeśli w tym czasie nie wprowadzi on przed
miotowego samochodu do majątku prowadzonej firmy. Czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podat
kiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku sprzedaży samochodu za 17 000 zł podatek od czynności 
cywilnoprawnych (płatny przez kupującego) wyniesie 340 zł (2% z kwoty 17 000 zł), jeśli cena sprzedaży sa
mochodu będzie odpowiadać jego wartości rynkowej.

Skutki w podatkach dochodowych, VAT i rachunkowości:  
wykorzystano materiały opublikowane w Grupie Wydawniczej INFOR

Skutki w PKPiR:
  radosław KowalsKi – doradca podatkowy
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  Kto będzie składał nową informację VAT-27

 Jak wypełniać nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

 Jak wypełniać nową informację VAT-27

  Jakimi wzorami faktur powinni posługiwać się podatnicy VAT

  Aktywne druki deklaracji i faktur online

  Samozatrudnienie

  Szkolenie, dokształcanie

w następnym numerze PGP „Dokumentacja VAT
po zmianach od 1 lipca 2015 r.”

w kolejnych numerach PGP

POLECAMY

PRENUMERATA 2015

KOMPLET MONITOR księgowego  
plus IFK Platforma Księgowych i Kadrowych 
na 12 miesięcy   w cenie 998 zł brutto

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń  
na 12 miesięcy 

w cenie 589 zł brutto

BIULETYN VAT  
na 12 miesięcy 

w cenie 499 zł brutto

BIULETYN głównego księgowego  
na 12 miesięcy 

w cenie 589 zł brutto

Poradnik Gazety Prawnej
na 12 miesięcy 

 w cenie 498 zł brutto



50 ściąg księgowego
MULTIPAKIET

z aktualizacją online

Kupując MultipaKiet zyskasz dostęp do 50 instrukcji podatkowych,  
księgowych i kadrowych oraz powiązanych z nimi wideoinstrukcji, aktywnych  
formularzy, kalkulatorów, wskaźników i stawek oraz audiokomentarzy.

69 zł zamiast 129 zł!

tylko dla prenumeratorów

Zawartość MULTIPAKIETU:
 książka  „50 ściąg księgowego z aktualizacją online”
 serwis online  „50 ściąg księgowego.”

www.sklep.infor.pl/sciagi 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl



Nowy VAT
od 1 lipca 2015 r.

Już dziś przygotuj się
na nowy VAT!

  Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K,  
VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

  Nowy wzór informacji 
podsumowującej VAT-27

  Nowy wzór wniosku VAT-28

  Odwrotne obciążenie – nowy  
wykaz towarów 

  Ulga na złe długi – zmiany 
w rozliczaniu

  Nowy wykaz towarów wrażliwych

  Zmiany w rozliczaniu VAT od paliwa

www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl
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