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Wystarczy, że umowa spełnia tylko
z siedmiu warunków
temat
numeru

KLASYFIKACJA | Konstrukcja przepisów bilansowych powoduje, że znakomita większość leasingowanych

przedmiotów musi być w księgach ujmowana inaczej niż w rozliczeniach CIT.
Joanna Sadowska
Umowy leasingu to część
operacji gospodarczych, która
na gruncie prawa bilansowego
i prawa podatkowego ma różne definicje i sposoby rozliczania. Zagadnienia leasingu dla
potrzeb rachunkowości zawarte są w art. 3 ust. 4 ustawy
o rachunkowości (dalej: uor)
oraz w Krajowym Standardzie
Rachunkowości (KSR) nr 5
„Leasing najem i dzierżawa”,
który ostatnio został zaktualizowany i w wersji poprawionej
po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok

zagadnienia leasingu z podatkowego punktu widzenia
w bieżącym roku, należy
pamiętać o zmianach, jakie
wprowadził ustawodawca od
1 stycznia 2013 roku.
Przedmiotem naszych
rozważań będzie sytuacja
najczęściej spotykana w obrocie gospodarczym, czyli
taka, kiedy według prawa
bilansowo mamy do czynienia z leasingiem finansowym,
a na gruncie prawa podatkowego ten sam leasing rozpoznawany jest jako operacyjny.
Zwrócimy szczególnie uwagę
na omówienie regulacji dotyczących samochodu osobowego, będącego przedmio-

L easing finansowy dla korzystającego
oznacza konieczność uznania przedmiotu
leasingu jako środka trwałego lub wartości
niematerialnej i prawnej, i dokonywanie
odpisów amortyzacyjnych
obrotowy rozpoczęty w 2012 r.
Jak podaje Komitet Standardów Rachunkowości, istnieje
jednak możliwość jego zastosowania we wcześniejszych
okresach.
W podatku dochodowym
leasing omówiony został
w art. 17a do 17l ustawy o CIT
i odpowiednio w art 23a do
23l ustawy o PIT. Rozważając

tem leasingu. Zagadnieniu
temu będziemy przyglądać
się z punktu widzenia korzystającego.
Zapisy art. 3 ust. 4 ustawy
uor zostały tak skonstruowane, że niemal niemożliwe jest,
aby leasing był traktowany
inaczej niż jako leasing finansowy. Wystarczy bowiem
spełnić tylko jeden z siedmiu

wymienionych w tym artykule
warunków, aby trzeba było
leasing wykazać jako finansowy.
Dokonując analizy leasingu
w prawie bilansowym, należy
zadać pytanie, czy umowa,
będąca przedmiotem rozważań, spełnia co najmniej jeden
z następujących punktów:
1) 
p rzenosi własność jej
przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
2) z awiera prawo do nabycia
jej przedmiotu przez korzystającego po zakończeniu
okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od
wartości rynkowej z dnia
nabycia,
3) o
 kres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej
użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być
on krótszy niż 3/4 tego
okresu; prawo własności
przedmiotu umowy może
być, po okresie, na jaki
umowa została zawarta,
przeniesione na korzystającego,
4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona
w dniu zawarcia umowy
i przypadająca do zapłaty
w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 proc.
wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień.

>Normatywny, czyli jaki

Normatywny okres amortyzacji to okres, w którym następuje
całkowite umorzenie środka trwałego. Dokonywane jest to przy
zastosowaniu metody liniowej i stawek z Wykazu stawek
amortyzacyjnych.
Jeśli przedmiotem leasingu będzie samochód osobowy, to
normatywny okres amortyzacji wyniesie pięć lat. Oznacza to,
że umowa leasingu operacyjnego samochodu nie może być
zawarta na czas krótszy niż dwa lata, aby mogła ona być
traktowana jako leasing finansowy. ∑
W sumie opłat uwzględnia
się wartość końcową
przedmiotu umowy, którą
korzystający zobowiązuje
się zapłacić za przeniesienie na niego własności
tego przedmiotu; do sumy
opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz
składek na ubezpieczenie
tego przedmiotu, jeżeli
korzystający pokrywa je
niezależnie od opłat za
używanie,
5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia
z korzystającym kolejnej
umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub
przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od
przewidzianych w dotychczasowej umowie,
6) p
 rzewiduje możliwość jej
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie po-

wstałe z tego tytułu koszty
i straty poniesione przez
finansującego pokrywa
korzystający,
7) przedmiot umowy został
dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego; może on być
używany wyłącznie przez
korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych
zmian.
Dokładne rozwinięcie
i omówienie tych punktów
można znaleźć w KSR nr 5.
W myśl prawa podatkowego, w wersji obowiązującej
od 1 stycznia 2013 r., spełnienie poniższych założeń powoduje uznanie przedmiotu
leasingu za leasing operacyjny. Warunki te to konieczność:
1) z awarcia umowy na czas
oznaczony:
stanowiący co najmniej
– 40 proc. normatywnego
okresu amortyzacji, jeżeli jej
przedmiotem są podlegające
odpisom amortyzacyjnym

Na jakiej podstawie ustalić wartość
WYCENA
W sumie opłat leasingowych
objętych dyskontowaniem
uwzględnia się czynsz
inicjalny i kwoty
podstawowe.
Użytkowany w ramach umowy
leasingu finansowego środek
trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadza się do
ksiąg w wartości początkowej,
stanowiącej odpowiednik ceny
jego zakupu, ustalonej jako
niższa spośród:
∑ wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej
na moment rozpoczęcia
leasingu, lub
∑ wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za
pomocą stopy procentowej
leasingu lub stopy procentowej korzystającego.
Uwaga! Wartość początkową
przedmiotu leasingu zwiększają poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty
zawarcia umowy, montażu,
fundamentów, przystosowania, ulepszenia i podobne.
Wartość rynkowa przedmiotu leasingu odpowiada

– w większości przypadków –
wartości wskazanej w umowie.

Czasem trzeba
określić samemu
W przypadku, gdy finansujący nie ujawnia wartości
przedmiotu leasingu lub podana przez niego wartość nie
jest wiarygodna, korzystający
sam ustala wartość przedmiotu umowy. W tym celu bierze
pod uwagę cenę rynkową takiego samego lub podobnego
przedmiotu.
Jeżeli ustalenie wartości
przedmiotu leasingu na podstawie ceny rynkowej nie jest
możliwe (co dotyczy np. specjalistycznych maszyn i urządzeń dostosowanych wyłącznie do potrzeb korzystającego), to ustala wartość
przedmiotu leasingu drogą
zdyskontowania (ustalenia
wartości bieżącej) sumy opłat
leasingowych wynikających
z umowy.
W sumie opłat leasingowych
objętych dyskontowaniem
uwzględnia się opłatę wstępną
i opłaty podstawowe. Opłatę

końcową uwzględnia się
w sumie opłat leasingowych
objętych dyskontowaniem
wtedy, gdy korzystający zobowiązał się w umowie do jej
uiszczenia lub jej poniesienie
jest ekonomicznie uzasadnione. Nie bierze się pod uwagę
warunkowych opłat leasingowych. Są one kosztem tego
okresu, w którym je poniesiono.

Stopa procentowa
Zalecaną stopą, za pomocą
której następuje zdyskontowanie opłat, jest stopa procentowa leasingu. Późniejsze zmiany kursów walut obcych lub
stóp procentowych (w przypadku umów, w których wysokość opłat zależy od kursów
walut obcych lub stóp procentowych) nie wpływają na
zmianę klasyfikacji umowy leasingu.

Nowa czy
kontynuowana
W razie zmiany zakresu
umowy pierwotnie ustalona

wartość początkowa przedmiotu leasingu nie ulega
zmianie. Natomiast rozszerzenie zakresu umowy, polegające na objęciu umową
leasingu kolejnego, dodatkowego przedmiotu należy
traktować jako zawarcie
nowej umowy leasingu. Jeżeli zmiana przedmiotu
umowy polega na dostarczeniu w miejsce dotychczasowego innego przedmiotu
leasingu podobnego pod
względem cech, funkcji
użytkowych, stopnia zużycia i wartości, a inne istotne
warunki umowy, a zwłaszcza
wysokość opłat i okres le-

asingu nie ulegają zmianie,
to umowę uznaje się za
kontynuowaną.

Co z VAT
Przy ustalaniu wartości
początkowej przedmiotu
leasingu trzeba zastanowić
się nad kwestią VAT. W odniesieniu do odliczeń VAT
z faktur dokumentujących
rozliczenia leasingowe ustawodawca nie zawarł szczególnych regulacji. Podatnik
zobowiązany jest zatem do
stosowania zasad ogólnych
>patrz tabela.

>TABELA JAK ODLICZAĆ VAT

wykorzystanie leasingowanego
przedmiotu

odliczenie (art. 86 ust. 1
ustawy o VAT)

przedmiot leasingu służy sprzedaży
opodatkowanej

podatnik ma prawo do odliczenia VAT
w całości

przedmiot leasingu służy sprzedaży
mieszanej, czyli dokonywaniu
czynności opodatkowanych
i zwolnionych

VAT odliczany jest w stosownej
proporcji

przedmiot leasingu używany jest do
sprzedaży zwolnionej

brak możliwości odliczenia VAT
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jeden

Prezentacja leasingu
w sprawozdaniu
finansowym

rzeczy ruchome lub wartości
niematerialne i prawne, albo
– na okres co najmniej pięciu
lat, jeżeli jej przedmiotem są
podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
oraz
2) aby suma ustalonych w niej
opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów
i usług, odpowiadała co
najmniej wartości początkowej środków trwałych lub
wartości niematerialnych
i prawnych, a w przypadku
zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub
wartości niematerialnej
i prawnej, będących
uprzednio przedmiotem
takiej umowy, odpowiadała
co najmniej jego wartości
rynkowej z dnia zawarcia
następnej umowy leasingu.

Dla korzystającego
leasing operacyjny
oznacza uznanie
w kosztach uzyskania
przychodów opłat
leasingowych
Drugi z warunków umowy
jest spełniony, gdy suma ustalonych w umowie opłat, na
które mogą się składać
w szczególności:
∑ opłata wstępna (czynsz inicjalny),
∑ raty leasingowe,
∑ cena wykupu,

– odpowiadać będzie wartości
początkowej leasingowanego
samochodu. Do sumy tych
opłat nie wlicza się VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony
(art. 16g ust. 3 ustawy o CIT oraz
art. 22g ust. 3 ustawy o PIT).
Wartość rynkową, zgodnie
z 14 ust. 2 ustawy o CIT i odpowiednio art. 19 ust. 3 ustawy
o PIT, określa się na podstawie
cen rynkowych stosowanych
w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca
odpłatnego zbycia.
Ostatnim ograniczeniem
jest stwierdzenie, że finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu nie korzystał ze zwolnień w podatku dochodowym
przysługujących na podstawie:
∑ art. 6 ustawy o CIT,
∑ przepisów o specjalnych
strefach ekonomicznych,
∑ art. 23 i 37 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (tekst
jedn. DzU z 1997 r. nr 26,
poz. 143 ze zm.).
Ograniczenia te stosuje się
również w odniesieniu do
wszystkich wspólników spółki
niemającej osobowości prawnej, a będącej finansującym.
Wyżej przytoczone przesłanki zapisane są w art. 17b
ust. 1 ustawy o CIT i odpowiednio w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT. ∑
Autorka jest menedżerem
w firmie FinaTech Management
sp. z o.o.

początkową
Termin odliczenia VAT jest to
miesiąc otrzymania faktury lub
dwa następne okresy rozliczeniowe, z uwzględnieniem
art. 86 ust. 10, 11, 12, 13, 16 i 18
ustawy o VAT. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapisy
art. 86 ust. 12a ustawy VAT,
który zezwala na odliczenie
VAT od faktur dokumentujących leasing przed wykonaniem usługi.

Nie zawsze w całości
Specyficzne regulacje co do
odliczeń VAT są przewidziane
dla samochodów osobowych
oraz niektórych innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony.
Zgodnie z ustawą z 16 grudnia

2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy o transporcie drogowym, która obowiązuje również w roku 2013, leasingobiorcy użytkujący samochody
osobowe m.in. na podstawie
umowy leasingu mogą odliczać
VAT w wysokości 60 proc.
kwoty podatku od czynszu
(raty) lub innych płatności wynikających z umowy leasingu.
W całym okresie użytkowania wymienionych pojazdów
podatnicy mogą odliczyć
maksymalnie 6000 zł podatku
naliczonego w odniesieniu do
jednego samochodu.
Reasumując – do wartości
początkowej środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych przyjmiemy
w szczególności składowe zaprezentowane w tabeli poniżej:

>Tabela Składniki wartości początkowej

WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ WNIP oraz ŚT
stanowi wartość netto następujących pozycji:
∑ opłaty wstępnej,
∑ części kapitałowej opłat leasingowych,
∑ wartości końcowej,
∑ w przypadku samochodów osobowych nieodliczaną z mocy
prawa wartość VAT.
—Joanna Sadowska

DANE
W sytuacjach, kiedy występują
przejściowe różnice między podstawą
opodatkowania a wynikiem brutto,
trzeba zmierzyć się z zagadnieniem
podatku odroczonego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, potocznie z j. angielskiego nazywane
cash flow, jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli
z uwzględnieniem ich źródeł i wykorzystania.

Informacje dotyczące użytkowanych na
podstawie umowy leasingu środków
trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych wykazywane są w różnych
częściach sprawozdania finansowego.
Korzystający w bilansie wykazuje:
∑ wartość netto składników aktywów będących przedmiotami leasingu finansowego:
aktywa poz. A. I – Wartości niematerialne i prawne lub poz. A. II – Rzeczowe aktywa trwałe, oraz
∑ kwotę zobowiązań wobec finansującego
z tytułu leasingu finansowego w podziale na długoterminowe – poz. B. II
i krótkoterminowe – pasywa poz. B. III.
W rachunku zysków i strat w wariancie
porównawczym korzystający wykazuje:
∑ amortyzację przedmiotów leasingu:
B. I. – Amortyzacja, oraz
∑ przypadającą na okres część odsetkową
opłat leasingowych:
H. I koszty finansowe – Odsetki.

Wprowadzenie lub informacja
dodatkowa
Korzystający ujawnia, w zależności od
istotności, we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego lub w dodatkowych
informacjach i objaśnieniach przedstawiając przyjęte przez jednostkę zasady
(politykę) rachunkowości, zasady stosowane do leasingu finansowego, a w szczególności metodę podziału opłat leasingowych na część kapitałową i odsetkową.
Tylko w dodatkowych informacjach
i objaśnieniach ujawnia:
∑ łączną kwotę przyszłych opłat leasingowych na dzień bilansowy,
∑ wartość bieżącą opłat leasingowych.
Wartości te prezentowane są w podziale na okresy:
∑ do 1 roku,
∑ powyżej 1 roku do 3 lat,
∑ powyżej 3 do 5 lat,
∑ powyżej 5 lat.
W sytuacjach, kiedy mamy przejściowe
różnice między podstawą opodatkowania
a wynikiem brutto, musimy zmierzyć się
z zagadnieniem podatku odroczonego.
Powoduje to konieczność wykazania aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

Przepływy pieniężne
Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów
pieniężnych” wyróżniamy dwie jego metody. Pierwsza nazywana jest bezpośrednią, a druga – pośrednią.
W metodzie pośredniej zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego
wyłącza się z wyniku finansowego ze
znakiem plus, w pozycji:
∑ A.II.3. „Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)”.
Następnie wykazuje się je jako wydatek
działalności finansowej w pozycji:
∑ C.II.8. „Odsetki”.
Należy również dokonać włączeń z tytułu dokonanej amortyzacji.
Pozycję tę wykazuje się ze znakiem plus
w pozycji:
∑ A.II.1. „Amortyzacja”.
Jest to bowiem pozycja niepowodująca
zmiany stanu środków pieniężnych lub
ich ekwiwalentów, o którą koryguje się
wynik finansowy netto roku obrotowego.
Ponadto z pozycji:
∑ A.II.8 tego sprawozdania – „Zmiana
stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów”
wyłączeniu będzie podlegać zmiana zobowiązań finansowych spowodowana zarówno przyjęciem składnika aktywów w
leasing finansowy, jak i spłatą tego zobowiązania. Jak wynika z KSR nr 1, w pozycji tej
ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, ale z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Nie uwzględnia się tu
zmian stanu zobowiązań dotyczących
działalności inwestycyjnej, finansowej ani z
operacji lub zdarzeń niepieniężnych.

Można uniknąć rozbieżności
Możliwość braku podziału na leasing
finansowy – bilansowo i operacyjny
– podatkowo możliwa jest dla tych podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań
finansowych w myśl przepisów art. 64
ust. 1 uor. Jednostki te, zgodnie z art. 3
ust. 6 uor, tego typu umowy mogą kwalifikować według zasad określonych
w przepisach podatkowych.
—Joanna Sadowska

Ważne terminy

w najbliższym czasie
20 maja mijają terminy:

27 maja mijają terminy:

∑ zapłaty zaliczki na podatek
dochodowy od osób
prawnych
∑ zapłaty zaliczki na podatek
dochodowy od osób
fizycznych od dochodów
z działalności gospodarczej
∑ zapłaty zaliczek pobranych na
podatek dochodowy od osób
fizycznych od wynagrodzeń
∑ zapłaty zryczałtowanego
podatku dochodowego od
osób fizycznych z tytułu m.in.
odsetek i należności licencyjnych oraz pozostałych tytułów
wymienionych w art. 29,
art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5,
13 oraz art. 30a ust. 1
ustawy o PIT
∑ zapłaty ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych

∑ zapłaty VAT i złożenia deklaracji
VAT-7
∑ zapłaty zaliczki przez podatników
składających VAT-7D
∑ złożenia informacji
podsumowującej VAT-UE przez
podatników składających ją
w formie elektronicznej
∑ z łożenia deklaracji VAT-8
∑ z apłaty podatku i złożenia
deklaracji VAT-9M
∑ z apłaty podatku i złożenia
deklaracji VAT-12
∑m
 iesięcznego rozliczenia podatku
akcyzowego
(AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, INF-A,
INF-B, INF-C,
INF-F, INF-I, INF-K
31 maja mija termin:
∑ złożenia deklaracji AKC-PA
—a.g.

