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Leasing w Êwietle obowiàzujàcego prawa
Prezentujàc kolejny artyku∏ poÊwi´cony leasingowi, który – jak pokazuje praktyka – odgrywa istotnà rol´
w dzia∏alnoÊci tak˝e firm logistycznych, transportowych oraz dzia∏ajàcych w obszarze gospodarki magazynowej, chcemy przybli˝yç t´ tematyk´
wszystkim stojàcym przed wyborem
drogi finansowania zakupów Êrodków trwa∏ych, s∏u˝àcych rozwojowi
w∏asnych przedsi´biorstw.
Redakcja

Leasing jako realny instrument finansowania pojawi∏ si´ w naszym kraju po
1989 roku. Poczàtkowo by∏ umowà nienazwanà. Oparty na przepisach ogólnych, zawartych w Kodeksie Cywilnym,
realizowa∏ podstawowe zasady jako
umowa dwustronna. Od 2000 roku,
w wyniku nowelizacji KC, ustawa szczegó∏owo definiuje ten rodzaj umowy
oraz okreÊla prawa i obowiàzki stron.
Przepisy KC tylko w ogólnoÊci formu∏ujà zasady wykonywania umowy leasingowej bez regulacji wielu szczególnych przypadków. Jednak, w porównaniu do stanu prawnego sprzed 2000 roku, ta niewielka iloÊç przepisów w du˝ym stopniu uporzàdkowa∏a terminologi´ i okreÊli∏a ramy funkcjonowania leasingu. Dla przedsi´biorców leasing
sta∏ si´ bardziej czytelny i bezpieczny.
Obecnie postanowienia warunków
ogólnych umowy leasingowej nie mogà
byç sprzeczne z zasadami ogólnymi KC
oraz z przepisami szczególnymi, to jest
art.7091–18.
Art. 7091: Przez umow´ leasingu finansujàcy zobowiàzuje si´ w zakresie dzia∏alnoÊci swego przedsi´biorstwa nabyç rzecz
od oznaczonego zbywcy na warunkach
okreÊlonych w tej umowie i oddaç t´ rzecz
korzystajàcemu do u˝ywania albo u˝ywania i pobierania po˝ytków przez czas oznaczony, a korzystajàcy zobowiàzuje si´ za1

p∏aciç finansujàcemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieni´˝ne, równe co
najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu∏u
nabycia rzeczy przez finansujàcego.

pojazdy samochodowe, wynosi 24 – 60
miesi´cy. Op∏aty leasingowe stanowià
koszt uzyskania przychodu dla korzystajàcego i przys∏uguje mu odliczenie
kwoty podatku VAT od comiesi´cznych
Jak wynika z powy˝szego przepisu, czynszów.
umowa leasingu mo˝e byç zawarta tylZ kolei leasing kapita∏owy (finansoko pomi´dzy przedsi´biorcami (definicja przedsi´biorcy – patrz Ustawa wy) charakteryzuje: oznaczony czas
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar- trwania umowy; suma ustalonych
czej) w ramach prowadzonej dzia∏alno- op∏at (pomniejszona o nale˝ny podaÊci gospodarczej. Art. 7091 okreÊla tak- tek VAT) odpowiada co najmniej war˝e g∏ówne za∏o˝enia umowy leasingo- toÊci poczàtkowej Êrodka trwa∏ego;
wej, a wi´c: oddanie (przez finansujàce- odpisów amortyzacyjnych za leasingogo) rzeczy do u˝ywania, w zamian za wany sprz´t w czasie trwania umowy
op∏acanie (przez korzystajàcego) rat za dokonuje korzystajàcy. W leasingu kajej u˝ywanie. WysokoÊç rat czynszo- pita∏owym nie istnieje minimalny
wych musi byç równa przynajmniej ce- okres trwania umowy, a kosztem uzyskania przychodu dla korzystajàcego
nie rzeczy.
sà tylko odsetki od czynszów leasingowych. Z chwilà zawarcia umowy finansujàcy jednorazowo, z góry, obcià˝a
Operacyjny czy finansowy...
korzystajàcego ca∏ym podatkiem VAT,
Zag∏´biajàc si´ w konstrukcj´ umowy który nast´pnie korzystajàcy odliczy
leasingowej, mo˝emy wyró˝niç jej dwie zgodnie z obowiàzujàca ustawà. Noformy: polskie prawo rozró˝nia leasing welizacja Ustawy o podatku od towaoperacyjny i kapita∏owy (finansowy). rów i us∏ug z dnia 25 kwietnia 2005 roW obu przypadkach mo˝liwe jest finan- ku zawiera mi´dzy innymi zasady defisowanie pojazdów osobowych, ci´˝aro- niowania pojazdów ci´˝arowych na
wych, autobusów, maszyn budowla- potrzeby odliczania podatku VAT.
nych, naczep oraz urzàdzeƒ i wyposaPodobnie, jak z odpowiedzià na pyta˝enia magazynowego.
nie, czy bardziej op∏acalny jest leasing
Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ czy kredyt, równie˝ w przypadku roleasing operacyjny, którego g∏ównymi dzajów leasingów nie mo˝na daç jedcechami sà: oznaczony czas trwania noznacznej odpowiedzi. Wybór w∏aÊciumowy, który stanowi co najmniej 40% wego narz´dzia zale˝y od indywidualnormatywnego okresu amortyzacji nych uwarunkowaƒ firmy i powinien
w przypadku finansowania rzeczy ru- byç poprzedzony szczegó∏owà analizà
chomych (na przyk∏ad pojazdów) lub przedsi´biorstwa.
okres 10 lat dla nieruchomoÊci; suma
op∏at czynszów leasingowych pomniejW nast´pnym artykule z tego cyszona o nale˝ny podatek VAT musi byç
klu, przedstawimy Paƒstwu wymarówna lub wy˝sza od wartoÊci poczàtgania firm leasingowych w stosunkowej oferowanego sprz´tu; finansujàku do przedsi´biorców chcàcych
cy wykazuje w swoich ksi´gach i dokozawrzeç umow´ oraz odpowiemy
nuje odpisów amortyzacyjnych za lena pytanie, co to jest leasing
asingowany sprz´t. W praktyce czas
uproszczony.
trwania umowy leasingu operacyjnego,
którego przedmiotem sà na przyk∏ad

Autor jest redaktorem naczelnym portalu motoleasing.pl (przyp. red.).
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