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Korzyści finansowania środków trwałych leasingiem

Streszczenie
Jednostka gospodarcza, aby mogła prowadzić swoją działalność, musi posiadać odpowiednią bazę materialną, którą stanowi przede wszystkim potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa, składający się głównie ze środków produkcji, a więc środków pracy (budynki, maszyny i urządzenia) oraz przedmiotów pracy (surowce i materiały). Jest to majątek
niezbędny, na którego zakup potrzeba dużych funduszy. W obecnych warunkach rynkowych ogromna liczba przedsiębiorców ma problemy z pozyskaniem kapitału od banków
nie tylko na zakup środków trwałych, ale również na rozwój i działalność operacyjną.
W takiej sytuacji jednostka może skorzystać z różnych form finansowania inwestycji, którą jest między innym leasing. Artykuł jest próbą ukazania korzyści dla jednostki gospodarczej oraz wskazania istotnych różnic występujących w doborze formy finansowania leasingiem.

Wprowadzenie
Celem każdego przedsiębiorstwa jest optymalizacja wartości własnego majątku, gdyż
jest on jednym w ważniejszych czynników budujących wartość przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa musi zostać sfinansowany, a dobór źródeł finansowania wymaga
analizy, w celu wybrania najkorzystniejszej z nich. Jedną z form finansowania działalności rozwojowej jest leasing finansowy lub operacyjny. Ta forma finansowania ma wady
i zalety, stąd przy jej wyborze powinny przeważać korzyści. W obecnej sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa mają ogromne trudności w pozyskiwaniu środków. Pierwszy
kwartał 2009 r. był kolejnym, w którym banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów,
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a w drugim kwartale ta tendencja została utrzymana – wynika z opublikowanych badań
Narodowego Banku Polskiego. Banki stwarzają trudności, jeśli chodzi o udzielanie kredytów dla firm, dlatego też coraz bardziej atrakcyjną formą finansowania inwestycji staje się leasing.

1. Istota i rodzaje leasingu
Leasing jest dziś coraz częściej określany jako wygodna forma finansowania inwestycji. Na świecie rozwija się ona od ponad 41 lat. W Polsce leasing pojawił się na początku lat 90. XX w. Od tego czasu, mimo pewnych przeszkód i barier ekonomiczno-strukturalnych, następuje jego stały rozwój. Istotę leasingu stanowi to, iż jest to forma
finansowania inwestycji umożliwiająca korzystanie z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu (Helin, Sztuczyńska, Szymański, 2003: 11).
Leasing jest umownym stosunkiem prawnym, w którym jedna ze stron umowy to leasingodawca, przekazuje drugiej stronie leasingobiorcy, korzystającemu prawo do korzystania z określonego przedmiotu umowy na uzgodniony w umowie leasingu okres,
w zamian za ustalone ratalne opłaty tak zwane raty leasingowe. W Polsce umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny, dlatego też „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy
przez finansującego (Kodeksu cywilny, Art. 7091). Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu wynosi 1000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie obcej, przeliczony na złotówki po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy.
Nie ogranicza się górnej wartości przedmiotu leasingu (Pojęcia…, 2009). Przedmiotem
leasingu mogą być rzeczy, czyli przedmioty materialne (Szewc, 2006: 21).
Istotę leasingu należy rozpatrywać osobno na gruncie prawa cywilnego, bilansowego i podatkowego. Definicja bilansowa leasingu jest autonomiczna w stosunku do definicji ujętej w Kodeksie cywilnym a także do definicji podatkowej. Ma to znaczenie, ponieważ dla potrzeb bilansowych klasyfikacji leasingu dokonuje się stosując przepisy ustawy o rachunkowości (Ust. o rachunkowości, 1994), bez względu na to jak umowa klasyfikowana jest z punktu widzenia przepisów podatkowych czy w kodeksie cywilnym.
Definicja leasingu zgodnie z ustawą o rachunkowości brzmi następująco: „Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na
mocy umowy, zgodnie, z którą jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki trwałe lub wartości niematerialne
i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony,
środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia, co najmniej jeden z wymienionych warunków. Pierwszy warunek to: finansujący
przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta. Drugi warunek: zawiera on prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzy-
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stającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości
rynkowej z dnia nabycia. Natomiast trzeci i czwarty brzmi: okres, 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 oraz suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie
jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień.
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 korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie. Piątym warunkiem jest 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 oraz szósty warunek, który przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty
i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający. Ostatni siódmy warunek
brzmi – przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim
istotnych zmian.
W sytuacji spełnienia jednego z powyższych warunków oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego
do aktywów trwałych jako należności (Helin i in., 2003: 13).
Z całą pewnością można stwierdzić, że charakter prawny i ekonomiczny leasingu
jest złożony, gdyż skupia w sobie cechy takie jak:
• umowy najmu/dzierżawy, w których istotą jest odpłatne udostępnienie majątku do
wykorzystania,
• umowy sprzedaży bo można powiedzieć, iż leasingobiorca ma z reguły zapewnioną perspektywę własności majątku aczkolwiek musi spełnić określony warunek,
• umowy kredytowej.
Wyróżniamy przedmiot i podmiot leasingu. Podmiot leasingu stanowi leasingodawca i leasingobiorca. Leasingodawca zwany także finansującym, czyli właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas
i na określonych warunkach. Z kolei leasingobiorca, inaczej korzystający, to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Może nim być przedsiębiorca, a także, osoba fizyczna. Natomiast przedmiotem leasingu może być każda rzecz
lub prawo majątkowe, nie ma tu prawnych ograniczeń. Mogą to być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości.
Leasing można podzielić według różnych kryteriów. Kryteria i rodzaje leasingu pokazuje tabela 1.
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Tabela 1. Kryteria i rodzaje leasingu
Kryteria podziału leasingu

Rodzaj leasingu

Charakter prawno-podatkowy

• Leasing operacyjny
• Leasing finansowy

Liczba podmiotów

• Leasing bezpośredni
• Leasing pośredni Leasing zwrotny

Okres trwania umowy

• Leasing krótkoterminowy
• Leasing średnioterminowy
• Leasing długoterminowy

Obciążenie stron nakładami dodatkowymi

• Leasing czysty
• Leasing pełny

Zakres usług dodatkowych

• Leasing mokry
• Leasing suchy

Waluta umowy

• Leasing złotówkowy
• Leasing dewizowy

Oprocentowanie umowy

• Leasing o oprocentowaniu stałym
• Leasing o oprocentowaniu zmiennym

Przedmiot umowy

• Leasing ruchomości
• Leasing nieruchomości
• Leasing dóbr konsumpcyjnych
• Leasing dóbr inwestycyjnych
• Leasing dóbr unikatowych

Zakres przestrzenny

• Leasing krajowy
• Leasing międzynarodowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Gigol, 2001: 47–52; Snopczyński, 1995: 10).

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingu
Wymagania formalne zależą od konkretnego leasingodawcy, niektórzy stosują procedury uproszczone dla niektórych swoich produktów (ofert leasingowych), inni z kolei
bardzo skrupulatnie oceniają leasingobiorcę. Przykładowymi dokumentami, których może wymagać leasingodawca są: wniosek o zawarcie umowy leasingowej, dowód/dowody tożsamości, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/aktualny
odpis KRS, decyzja o nadaniu numeru NIP i REGON, deklaracja podatkowa (PIT-5 i PIT-36 lub CIT-2 i CIT-8), umowa spółki (spółki jawne, partnerskie, komandytowe i z o.o.),
oświadczenie o stanie zobowiązań, deklaracja majątkowa, oświadczenie o nie zaleganiu
w stosunku do ZUS i US nie starsze niż 3 miesiące lub zaświadczenie nie starsze niż 3
miesiące w przypadku:
• przedmiotów leasingu innych niż środki transportu dla wszystkich klientów,
• środków transportu ciężkiego (tj. pow. 3,5 tony masy całkowitej) dla nowych klientów.
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3. Zalety i wady leasingu
Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania zarówno w Polsce,
jak i na świecie. Związane jest to niewątpliwie z licznymi jego zaletami. Najważniejsze
spośród zalet jest nieangażowanie dużej części posiadanych środków finansowych, gdyż
istnieje możliwość sfinansowania 100% inwestycji (Grzywacz, 2007: 57). Ważną zaletą
jest również to, że wpłatę początkową i raty leasingowe w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, dzięki czemu nie trzeba płacić go w całości na początku umowy. Daje on
również możliwość korzystania z różnego rodzaju preferencji podatkowych, z ulg podatkowych związanych z posiadaniem środków trwałych. Korzystne jest to dla tych firm,
których sytuacja finansowa nie pozwala na korzystnie z ulg podatkowych związanych
z kosztem zakupów środków trwałych. Leasing umożliwia, także pokrywanie kosztów
związanych z użytkowaniem urządzeń z bieżących przychodów firmy, a także, przez niezmienność opłat leasingowych w czasie całego okresu trwania umowy, stwarza możliwość rozszerzenia planowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach. Ogromną zaletą jest też pełna elastyczność umów leasingowych w zakresie sprzętu, czasu trwania i warunków płatności, co daje możliwość dostosowania się do indywidualnych potrzeb
każdego leasingobiorcy. Ta forma finansowania zapewnia również dostęp do najnowszej
techniki i technologii bez zaangażowania własnych funduszy. W przeciwieństwie do zakupu, ułatwia wymianę środków zużytych fizycznie lub przestarzałych z powodu postępu technicznego na nowe.
Tak jak każda forma finansowania, również forma leasingu obok zalet posiada wady, które należy poznać zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy z leasingodawcą.
Wady dotyczą w szczególności leasingobiorcy oraz kosztów leasingu. Leasingobiorca
narażony jest na szereg niedogodności i ograniczeń związanych z leasingiem, ściśle wiąże się z leasingodawcą w czasie trwania umowy w trakcie, której trwania, choć użytkuje przedmiot leasingu, formalnie jest pozbawiony prawa własności, co zmniejsza jego
prestiż i może pozbawić go satysfakcji związanej z użytkowaniem sprzętu. Umowa formalnie pozbawia leasingobiorcę roszczeń do zysku z wartości przedmiotu leasingu, jaką
reprezentuje on po zakończeniu umowy, mimo że pokryje on pełną wartość tego przedmiotu. Korzystający z umowy leasingu ponosi również wszelkie ryzyko związanego
z użytkowaniem leasingowanego przedmiotu. Wadą są również stosunkowo wysokie
koszty leasingu, których wysokość wynika z konieczności pokrycia wszelkich wydatków
leasingodawcy związanych z dana umową oraz z zapewnieniem odpowiedniej stopy zysku.

4. Korzyści z leasingu
Wybór formy leasingu zależy przede wszystkim od korzystającego, od jego aktualnych potrzeb w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywanego okresu korzystania z przedmiotu leasingu.
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Z korzyści podatkowych w leasingu operacyjnym należy wymienić to, że raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego zapłacimy niższe
podatki. Natomiast w przypadku finansowania przez leasing kapitałowy, klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej. Do korzyści bilansowych natomiast zaliczyć można w leasingu operacyjnym to, że leasing nie jest wliczany
do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku, a leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy. Ze względu na poprawę sprawozdań finansowych korzystna jest możliwość
odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego. Następną korzyścią w leasingu jest łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi, czyli umowa leasingu zawarta na
czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest bardzo ważne w przypadku ustalania długoterminowych budżetów. Kolejnymi korzyściami jest to, że leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie oraz proste i szybkie procedury, bo średni czas realizacji umowy leasingu, od decyzji poprzez podpisanie umowy do odbioru przedmiotu leasingu, to 7 dni. Dla porównania, przy kredycie trwa to średnio od 2 do 3 tygodni (Moje fundusze…, 2009).

5. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego
Zasadniczą różnicę między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym stanowi prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co ma wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu. Z uwagi na niższe koszty początkowe, czyli
mniejsze zaangażowanie wkładu własnego, i gdy przewidywany okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, przedsiębiorcy częściej wybierają leasing operacyjny, gdyż forma ta pozwala na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów,
a przez to zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych
w okresie trwania umowy. Wspomnieć należy również, iż ważnym czynnikiem leasingu
operacyjnego jest możliwość wykupu przedmiotu umowy, często po cenie znacznie niższej niż jego wartość rynkowa. Wiąże się to z tym, że korzystający spłacając raty, spłaca
także w całości lub w części wartość początkową (Szewc, 2006: 130). W leasingu finansowym, gdzie okres ten uzależniony jest od okresu amortyzacji danego środka trwałego
lub wartości niematerialnych i prawnych, przewidzianego przez przepisy podatkowe korzystający z leasingu może dokonywać jedynie odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość opłat leasingu w danym roku podatkowym. Z leasingu finansowego, przy którym
cały VAT od środka trwałego należy uiścić z góry, korzystają z reguły duże korporacje,
które posiadają więcej gotówki.
Poniżej zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania leasingu operacyjnego i finansowego w jednostce gospodarczej.

166

Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja

Nr 3/2009(11)

2009-10-29

10:33

Strona 167

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Przykład 1
Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Otrzymała trzy
faktury dotyczące: wstępnej raty leasingowej (czynszu inicjalnego) w kwocie netto 25
000 zł, VAT – 5500 zł (wpłata początkowa); jednorazowej opłaty za koszty manipulacyjne w kwocie netto 1300 zł, VAT – 286 zł; raty leasingowej w kwocie netto 2250 zł, VAT
– 495 zł.
Firma może odliczyć podatek naliczony z otrzymanych faktur w kwocie nie wyższej
niż 60% wartości tego podatku w nich określonego, czyli odpowiednio:
5500 zł × 60% = 3300 zł,
286 zł × 60% = 172 zł,
495 zł × 60% = 297 zł.
Przykład 2
Spółka zawarła umowę leasingu finansowego samochodu osobowego i po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych dokonuje jego amortyzacji. Rata dzieli się
na część odsetkową, będącą odpowiednio kosztem podatkowym i przychodem dla leasingobiorcy, i leasingodawcy, oraz część kapitałową, neutralną podatkowo. W tym przypadku to spółka jako korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Różni to leasing finansowy od operacyjnego, w którym nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego. Jednocześnie opłaty ustalone w umowie zostały skalkulowane w oparciu o zmienną stopę procentową – w tym przypadku jest to WIBOR
(najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż korzystający sam sfinansował zewnętrznie nabycie przedmiotu leasingu). Zawarcie takiej umowy oznacza w praktyce, że każdorazowa zmiana stawki WIBOR oznacza podniesienie bądź obniżenie wysokości raty leasingowej. Przy tym zmian tej stawki można dokonywać np., co 3, 6, 9 lub 12 miesięcy w zależności od tego, czy był to WIBOR 3M, 6M, 9M lub 12M.
Umowa leasingu operacyjnego
Podatnik użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
Z umowy leasingu wynika: czas trwania umowy 3 lata, opłata wstępna (będąca warunkiem zawarcia umowy leasingu): 25 000 zł (plus VAT 5500 zł), miesięczne raty leasingowe (35 rat): 3750 zł netto i plus VAT: 825 zł.
Ewidencja księgowa:
1. Faktura VAT od leasingodawcy za opłatę wstępną:
a) wartość brutto z faktury:
30 500 zł
– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
(w analityce: Konto leasingodawcy);
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (5500zł × 60%):
3 300 zł
– Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”;
c) wartość netto powiększona o VAT naliczony niepodlegający odliczeniu:
25 000 zł + (5500 zł × 40%):
27 200 zł
– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
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2. Rozliczenie opłaty wstępnej:
a) zaliczenie opłaty do kosztów podatkowych:
27 200 zł
– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”:
(w analityce: Usługi obce),
– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”;
b) zarachowanie opłaty do rozliczenia w czasie:
27 200 zł
– Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
– Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”;
c) zaliczenie raty opłaty wstępnej do kosztów danego miesiąca:
(27 200 zł : 36 m-cy):
755,55 zł
– Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów”,
– Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
3. Faktura VAT od leasingodawcy z tytułu czynszu:
a) wartość brutto z faktury:
3750 zł
– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
(w analityce: Konto leasingodawcy);
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: (825 zł × 60%):
495 zł
– Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”;
c) wartość netto powiększona o VAT naliczony niepodlegający odliczeniu:
[3750 zł + (825 zł × 40%)]:
4080 zł
– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
4. Zaliczenie kwoty czynszu w koszty:
4080 zł
– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”
(w analityce: Usługi obce),
– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
Należy dodatkowo pamiętać, że gdy łącznie odliczony VAT osiągnie kwotę 6000 zł,
opłatę z tytułu czynszu podatnik będzie zaliczał do kosztów podatkowych w kwocie
brutto.
Umowa leasingu finansowego
Leasing finansowy samochodu osobowego. Przyjmując dane z poprzedniego przykładu: okres trwania umowy 3 lata, opłata wstępna (będąca warunkiem zawarcia umowy
leasingu):
25 000 zł (plus VAT 5500 zł), miesięczne raty leasingowe (35 rat): 3750 zł (plus VAT:
825 zł) oraz zakładając, że wartość ofertowa samochodu wynosiła 125 000 zł, podatnik
dokonał obliczeń:
1. Łączna wartość opłat: 25.000 zł + (3750 zł ×´35 rat) = 156 250 zł (netto);
2. Podział raty na część kapitałową i odsetkową:
– część odsetkowa: (156 250 zł – 125 000 zł) : 35 rat = 892,85 zł,
– część kapitałowa: 3750zł – 892,85 zł = 2857,15 zł;
3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego:
– wartość ofertowa samochodu (część kapitałowa): 125 000 zł,
– udział części kapitałowej w łącznych opłatach: (125 000 zł : 156 250 zł) × 100%
= 80%,
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– VAT od łącznych opłat: 156 250 zł × 22% = 34 375 zł,
– VAT podlegający odliczeniu: 6000 zł (34 375 zł × 60%, nie więcej niż 6000 zł),
– VAT niepodlegający odliczeniu przypadający na część kapitałową:
(34 375 zł – 6000 zł) × 80% = 22 700 zł,
– wartość początkowa środka trwałego: 156 250 zł + 22 700 zł = 178 950 zł.
W jednostce przyjęto okres amortyzacji 3 lata (36 miesięcy), tj. okres, na który zawarto
umowę leasingu. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie zatem: 178 950 zł : 36 m-cy
= 4970,83 zł.
Ewidencja księgowa przedstawia się następująco:
1. OT – przyjęcie samochodu do ewidencji środków trwałych:
178 950 zł
– Wn konto 01 „Środki trwałe”,
– Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu).
2. Faktura VAT za opłatę wstępną:
a) wartość brutto z faktury:
30 500 zł
– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
(w analityce: Konto leasingodawcy);
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (5500 zł × 60%):
3300 zł
– Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”;
c) wartość netto powiększona o VAT naliczony niepodlegający odliczeniu
25 000 zł + (5500 zł × 40%):
27 200 zł
– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”;
d) przeniesienie opłaty wstępnej do rozliczenia:
27 200 zł
– Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozliczenie opłaty wstępnej),
– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
3. Zaliczenie opłaty wstępnej do kosztów danego miesiąca (opłata wstępna w kwocie
netto dotyczy w całości części kapitałowej, a nieodliczony VAT rozliczono proporcjonalnie na część kapitałową i odsetkową):
a) część kapitałowa:
• kwota netto opłaty wstępnej: 25000 zł : 36 m-cy = 694,44 zł,
• VAT niepodlegający odliczeniu dotyczący części kapitałowej:
[(5500 zł × 40%) × 80%] : 36 m-cy = 48,88 zł,
• razem część kapitałowa: 694,44 zł + 48,88 zł = 743,32 zł
– Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu);
– Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozliczenie opłaty wstępnej);
b) część odsetkowa (dotyczy VAT niepodlegającego odliczeniu):
[(5500 zł × 40%) × 20%] : 36 m-cy = 12,22 zł
– Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,
– Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozliczenie opłaty wstępnej).
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4. PK – miesięczny odpis amortyzacyjny:
4970,83 zł
– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”
(w analityce: Amortyzacja),
– Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.
5. Faktura za czynsz leasingowy:
a) wartość brutto z faktury:
4575 zł
– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
(w analityce: Konto leasingodawcy);
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (825 zł × 60%):
495 zł
– Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”;
c) wartość netto powiększona o VAT naliczony niepodlegający odliczeniu:
3750 zł + (825 zł × 40%) =
4080 zł
– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”;
d) przeniesienie raty leasingowej do rozliczenia:
4080 zł
– Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozliczenie opłat leasingowych),
– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.
6. Rozliczenie raty leasingowej:
a) część kapitałowa:
• część kapitałowa raty netto: 2857,15 zł,
• VAT niepodlegający odliczeniu dotyczący części kapitałowej:
• (825 zł × 40%) × 80% = 264 zł;
• razem część kapitałowa: 2857,15zł + 264 zł:
3121,15 zł
– Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu),
– Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozliczenie opłat leasingowych).
b) część odsetkowa:
• część odsetkowa raty: 892,85 zł,
• VAT niepodlegający odliczeniu dotyczący części odsetkowej:
(825 zł × 40%) × 20% = 66 zł,
• razem część odsetkowa: 892,85zł + 66zł:
958,85 zł
– Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,
– Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
(w analityce: Rozliczenie opłat leasingowych).
7. Zapłata opłaty wstępnej i raty leasingowej: (25 000 zł + 4575 zł) =
29 575 zł
– Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
(w analityce: Konto leasingodawcy),
– Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.
Zaznaczyć trzeba, iż kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy związane
z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości nie są zbieżne. Umowa leasingu
operacyjnego, jej zakres dla potrzeb podatku dochodowego nie będzie identyczny do zakresu umów określanych tym mianem na gruncie przepisów rachunkowych. Dlatego, też
podsumowując wskazać należy na cechy charakterystyczne tych umów (tabela 2).
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Tabela 2. Cechy charakterystyczne umów leasingowych
Cechy
Okres
trwania
umowy

Leasing finansowy

Leasing operacyjny

okres ten może być w pełni dowolny, choć dla celów podatkowych zazwyczaj okres ten
w praktyce często jest on zbliżony do okresu jest krótszy niż okres amortyzacji podatkoamortyzacji – brak ograniczeń prawnych
wej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat – w przypadku nieruchomości)

Ustawa
przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do
o rachunko- środków trwałych korzystającego (jednak
wości
kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne
od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych)

zaliczanie do środków trwałych finansującego przedmiotu leasingu(jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są
w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów
stosowanych dla potrzeb podatkowych)

Podatek
odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu
dochodowy umowy dokonuje korzystający; kosztem uzy- umowy dokonuje finansujący; czynsz leasinskania przychodów korzystającego jest ele- gowy, opłaty wstępne i inne wydatki związament odsetkowy każdej z rat leasingowych ne z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego
Podatek VAT traktowany leasing jako dostawa towarów;
podatek VAT naliczany jest „z góry” z chwilą
wydania przedmiotu umowy; VAT podlega
odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi
ograniczeniami)
Cel umowy

traktowanie leasingu jako usługi; podatek
VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej
i podlega odliczeniu przez korzystającego
pod warunkiem używania przedmiotu dla
potrzeb działalności opodatkowanej VAT
(z pewnymi ograniczeniami)

używanie i zakup środka trwałego bądź jego używanie środka trwałego bądź jego używaużywanie i zakup
nie i zakup

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury.

Zakończenie
Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że banki zaostrzają wymagania dotyczące
udzielania kredytów. Coraz trudniej jest dla przedsiębiorstw uzyskać kredyt z banku potrzebny na zakup choćby nawet środków trwałych na warunkach, które będą opłacalne dla
jednostki i nie przyczynią się do jej upadłości. Dlatego też leasing staje się bardziej popularną formą finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Korzystający z leasingu może uzyskać w używanie nowoczesny sprzęt, niezbędny mu w działalności, co przede wszystkim pozwala na rozwój
przedsiębiorstwa. Elastyczność oferty sprawia, że rynek ciągle się rozwija. W przypadku kredytów zazwyczaj konieczne jest związanie firmy z jednym bankiem, który oferuje kredyt w pakiecie z prowadzeniem rachunku rozliczeniowego oraz z innymi produktami. To rozwiązanie zdecydowanie jest wygodne, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów. Problem w tym, że nie są to rozwiązania ani najlepsze, ani najtańsze. Banki liczą, że
wielu przedsiębiorców nie ma czasu na przeszukiwanie ofert i doskonale na tym korzystają. I to właśnie staje się przeszkodą w uzyskiwaniu finansowania działalności inwestycyjnej. Leasing jest skuteczną formą finansowania zapewniającą rozliczenie miesięcz-
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nych opłat jako koszty firmy, co przy kredycie bankowym jest niemożliwe. Zazwyczaj ze
względu na małe koszty początkowe, na mniejsze zaangażowanie wkładu własnego
przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej wybierają leasing operacyjny. Jak podają źródła
(Leasing, 2009) średnio zawieranych jest tak ok. 85% wszystkich umów leasingowych.
Pozostałe 15% to umowy zawierane na leasing finansowy, przy których cały VAT od
środka trwałego należy uiścić z góry, dlatego na tę formę leasingu decydują się z reguły
duże korporacje, które posiadają więcej gotówki. Jakakolwiek jednostka gospodarcza decydując się na wzięcie w leasing jakiegoś przedmiotu leasingu powinna jednak przede
wszystkim przeanalizować wszystkie wady i zalety tej formy nabywania ocenić, czy będzie usatysfakcjonowana z zawartej z leasingodawcą umowy. Wprawdzie, chociaż wad
leasingu jest zdecydowanie mniej niż zalet, również należy wziąć je pod uwagę zanim
zdecydujemy się na podpisanie umowy i użytkowanie nabytego w ten sposób przedmiotu. Pamiętać też trzeba, aby rozważnie wybrać odpowiedni rodzaj leasingu, który przyniesie przedsiębiorstwu korzyści.
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Advantage from Funding Durable Centers Leasing
Summary
In present market conditions businessmen’s huge number has problems from gain
over from banks capital on purchase of durable centers not only, but also on development and operating activity Individual can use with different forms funding investment,
it which is between different leasing.
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