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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
dyrektywa VAT
k.c.
o.p.
u.p.d.o.f.
u.p.d.o.p.
u.r.
ustawa o VAT

– dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego sy‑
stemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.)
– ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
– ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201
ze zm.)
– ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
– ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)
– ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)
– ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1221 ze zm.)

Inne
IASB

– International Accounting Standard Board (Rada Między narodowych Stan‑
dardów Rachunkowości)
KIMSF
– Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdaw‑
czości Finansowej (IFRIC)
KSR
– Krajowe Standardy Rachunkowości
KSR 5 / Standard – Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
MSR
– Między narodowe Standardy Rachunkowości
MSR 17
– Między narodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing”
MSSF
– Między narodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
MSSF 15
– Między narodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 „Przy‑
chody z umów z klientami”
MSSF 16
– Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”
NSA
– Naczelny Sąd Administracyjny
OWUL
– Ogólne Warunki Umowy Leasingu
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Rozdział 1

LEASING – ASPEKT PRAWNY
1. Rys historyczny umowy leasingu
w polskim ustawodawstwie
Stosunek prawny leasingu w dzisiejszym rozumieniu wykształciła sama praktyka
obrotu gospodarczego w drugiej połowie XX w.1 Nazwa „leasing” pochodzi od
angielskiego słowa lease, oznaczającego najem lub dzierżawę. Leasing powstał
z potrzeby ukształtowania takiego stosunku prawnego, który łączyłby w sobie
zarówno elementy umowy dzierżawy, jak i tzw. kredytu kupieckiego. Kolebką
konstrukcji tego typu są Stany Zjednoczone. Następnie umowa leasingu roz‑
powszechniła się w Europie Zachodniej, a w dalszej kolejności przyjęła się po‑
wszechnie w obrocie między narodowym. Właśnie z uwagi na rozpowszechnie‑
nie stosowania tej umowy szybko zauważono potrzebę ujednolicenia regulacji
dotyczących leasingu między narodowego, czego podjął się Między narodowy
Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) z siedzibą w Rzymie. Dnia
18.05.1988 r. na dyplomatycznej konferencji w Ottawie został przyjęty przygoto‑
wany przez tenże Instytut projekt Konwencji o między narodowym leasingu fi‑
nansowym. Chociaż umowa leasingu funkcjonowała wówczas także w Polsce, to
jednak Polska nie zyskała statusu strony tej konwencji, a umowa leasingu przez
długi czas, bo aż do 2000 r., funkcjonowała w naszym krajowym obrocie praw‑
nym jako umowa nienazwana2.
Umowa leasingu wprowadzona została do Kodeksu cywilnego na podstawie ustawy
z 26.07.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 74, poz. 857). W księ‑
dze trzeciej Kodeksu cywilnego dotyczącej zobowiązań dodany został tytuł XVII1,
J. Poczobut, Umowa leasingu, Warszawa 2002, s. 1.
P. Nazaruk, komentarz do art. 7091 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warsza‑
wa 2014, uwagi w pkt 1.
1
2
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obejmujący swoim zakresem art. 7091–70918. Pierwsze przepisy dotyczące leasingu
wprowadzone powyższą nowelizacją weszły w życie 9.12.2000 r. Od tego czasu prze‑
pis art. 7091 k.c., statuujący definicję legalną leasingu (tzw. operacyjnego) w polskim
systemie prawnym, nie ulegał zmianie, będąc jedynie przedmiotem ujednoliceń Ko‑
deksu cywilnego.

2. Charakterystyka umowy leasingu na gruncie
prawa cywilnego – główne cechy umowy
2.1. Definicja umowy leasingu
Artykuł 7091 k.c. brzmi:
„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 pobiera‑
nia pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansu‑
jącemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie
lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.
Ustawodawca sformułował powyższą definicję w sposób dość skomplikowany, w jed‑
nym zdaniu próbując zawrzeć wszystkie istotne elementy dla tego stosunku umow‑
nego. Aby zrozumieć jego istotę, warto odnieść się do każdego elementu składowego
powyższej definicji.

2.2. Strony umowy
Stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. W praktyce stosowania
umów leasingu strony tej umowy nazywa się zwykle leasingodawcą (finansujący)
i leasingobiorcą (korzystający), jednak nie są to określenia ustawowe, a przyjęte
zwyczajowo. Finansujący nabywa rzecz zgodnie z zawartą z korzystającym umową
leasingu, by następnie oddać mu ją bądź tylko do używania, bądź łącznie do uży‑
wania i pobierania z niej pożytków. Przez pobieranie pożytków należy przy tym ro‑
zumieć tzw. pożytki cywilne w rozumieniu art. 53 § 2 k.c., tj. „dochody, które rzecz
przynosi na podstawie stosunku prawnego”. Zwrot „w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa” wskazuje natomiast wprost, że finansujący musi posiadać status
przedsiębiorcy. Finansującym może zatem być:
1) osoba fizyczna;
2) osoba prawna;
3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca jednak zdol‑
ność prawną przyznaną przez ustawę (tzw. ułomna osoba prawna)
Ireneusz Zabawa
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– posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 k.c., którego zakres działal‑
ności obejmuje działalność leasingową. Istotne jest przy tym, że działalność leasin‑
gowa powinna być przez przedsiębiorcę prowadzona we własnym imieniu, w sposób
stały i zorganizowany, a celem tejże działalności było osiągnięcie zysku (charakter
zarobkowy).
Drugą stroną umowy leasingu jest korzystający, przy czym brak jest szczególnych
wymogów dotyczących jego podmiotowości oraz statusu prawnego. Może to więc
być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie‑
będąca osobą prawną, ale której przysługuje zdolność prawna. Bez znaczenia jest
również okoliczność, czy ten podmiot zawiera umowę w zakresie działalności swo‑
jego przedsiębiorstwa (jako przedsiębiorca), czy też w zakresie z nim niezwiązanym
(jako konsument). Korzystającym może być więc teoretycznie każdy podmiot prawa.
Definicja ustawowa wymienia również osobę zbywcy, który jednak nie jest stroną
umowy leasingu. Zbywcę łączy stosunek prawny jedynie z osobą finansującego – to
między tymi podmiotami nawiązuje się stosunek prawny, na podstawie którego fi‑
nansujący nabywa od zbywcy przedmiot leasingu, oddany następnie korzystającemu.
Zbywcy nie łączy natomiast umowa z korzystającym, a jedynym powiązaniem wy‑
stępującym między tymi podmiotami jest odpowiedzialność za wady przedmiotu
leasingu wynikająca z art. 7098 § 2 k.c. Zgodnie z tym przepisem wszystkie upraw‑
nienia z tytułu wad rzeczy będącej przedmiotem leasingu, z wyjątkiem jednak prawa
odstąpienia przez finansującego od umowy zawartej ze zbywcą, przechodzą na ko‑
rzystającego z momentem zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą. Podobnie
jak w przypadku korzystającego, ustawa nie wiąże szczególnych wymagań z osobą
zbywcy i może nim być każdy podmiot prawa – sprzedawca, producent rzeczy, do‑
stawca czy też wykonawca (autor). Nie ma także przeszkód, aby uznać za prawidłowe
sytuacje, w których zbywcą i korzystającym jest ta sama osoba. Wówczas finansujący
nabywa przedmiot leasingu od samego korzystającego, by następnie przekazać mu
ten przedmiot do używania albo używania i pobierania pożytków. Tego typu kon‑
strukcja nazywana jest w doktrynie leasingiem zwrotnym3. Należy jednak podkreślić,
że nie jest uważana za umowę leasingu umowa, na mocy której następuje utożsamie‑
nie podmiotu zbywcy z finansującym, tj. w ramach której finansujący oddaje do uży‑
wania albo używania i pobierania pożytków korzystającemu rzecz będącą własnością
samego finansującego w zamian za umówione wynagrodzenie pieniężne, równe co
najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia umowy. Wniosek ten wypływa wprost
z art. 70918 k.c., zgodnie z którym do tego rodzaju umowy przepisy Kodeksu cywil‑
nego dotyczące umowy leasingu stosuje się tylko odpowiednio, co przesądza o tym,
że taka umowa nie może zostać zakwalifikowana jako leasing.

K. Kopaczyńska‑Pieczniak, komentarz do art. 7091 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, LEX 2014, uwagi w pkt 3.
3
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BIBLIOTEKA PRZEGLĄDU PODATKOWEGO
Informacje zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów związanych z rozliczaniem umów
leasingu.
W książce w sposób przystępny omówiono zawiłą tematykę leasingu. Autorzy przedstawiają
liczne przykłady ułatwiające zrozumienie zasad rozliczania umów leasingu w zakresie prawa
podatkowego i bilansowego. Bogaty przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych pozwala poznać praktykę sądów administracyjnych i organów podatkowych w kwestiach związanych
z leasingiem.
Autorzy przeanalizowali rodzaje leasingu, jego aspekty prawne oraz sposoby rozliczania na
gruncie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług i prawa bilansowego. W pracy
wskazano również różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym oraz omówiono wady
i zalety poszczególnych rodzajów leasingu.
W opracowaniu szczegółowo przedstawiono:
– klasyfikację umów leasingu,
– ujęcie umów leasingu w księgach rachunkowych zarówno u leasingobiorcy, jak i leasingodawcy,
– różnice między KSR 5 a MSR 17,
– zasady nowych dwóch MSSF: MSSF 15 i MSSF 16, które wejdą w życie odpowiednio 1.01.2018 r.
i 1.09.2019 r.,
– amortyzację przedmiotu leasingu,
– fakturowanie,
– sposoby odliczania podatku naliczonego.
Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, menedżerów, doradców podatkowych i księgowych.
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