Warszawa, 10.04.2020

Przedsiębiorcy leasingowi apelują do Ministra Finansów
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami branża leasingowa pracuje nad wdrożeniem
pakietu osłonowego dla swoich klientów, aby umożliwić odroczenie spłaty zobowiązań
leasingowych. Jak się okazuje nie każdy z przedsiębiorców może być takimi wakacjami
leasingowymi objęty bez konsekwencji podatkowych.
Problem dotyczy m.in. naszych klientów, którzy kiedyś pomogli wyjść z problemów innym
przedsiębiorcom i zgodzili się przejąć w formie cesji ich umowy leasingu – zauważa Andrzej
Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
Zgodnie z przepisami podatkowymi w umowach leasingu zawartych począwszy od 2013
roku, dopuszczę się możliwość przekazania praw i obowiązków wynikających z umowy na
innego przedsiębiorcę (tzw. cesja umowy leasingu) pod warunkiem, że inne postanowienia
umowy nie ulegały zmianie.
W naszej opinii przepisy w tym zakresie należy interpretować w ten sposób, że w przypadku
zmiany strony umowy (cesja umowy leasingu), jeżeli nie dochodzi do zmiany innych
postanowień umowy, a jedynie zmiany strony i wstąpienia jej w prawa i obowiązki
dotychczasowego korzystającego, zasady podatkowego rozliczania takiej umowy powinny
odbywać się tak, jakby się nic nie zmieniło. Jeżeli bowiem dochodzi do przeniesienia praw i
obowiązków na inny podmiot, nie dochodzi do przerwania biegu sama umowa leasingu, a
jedynie do zastąpienia jednej strony tej umowy przez inny podmiot. Takie rozumienie
przepisów potwierdza także uzasadnienie do nowelizacji, która nadała przedsiębiorcom
tego typu uprawnienia – podkreśla Andrzej Krzemiński.
Jednak organy skarbowe rozumieją ten przepis inaczej i interpretują przepisy w ten sposób,
że nie powinno dochodzić do zmiany innych postanowień umowy nie tylko w momencie, w
którym następuje zmian stron umowy, ale także później w trakcie dalszego jej trwania.
Tym samym jeżeli przykładowo do cesji umowy leasingu doszło w 2018 roku i w związku z
dzisiejszą sytuacja kryzysową umowa ta miałaby np. zostać aneksowana w celu
wprowadzenia do niej wakacji leasingowych, wówczas po aneksowaniu takiej umowy
przestanie ona, w interpretacji organów skarbowych, mieć charakter umowy leasingu i
konsekwencji leasingobiorca starci prawo do nabycia, po za kończeniu umowy leasingu,
przedmiotu po cenie wynikającej z warunków umowy cesji.
Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia z umowami leasingu, których
przedmiotem są samochody osobowe o wartości przekraczającej 150 tys. zł, które zostały

zawarte do dnia 31 grudnia 2018 roku, a które obecnie miałyby być przedmiotem
aneksowania. Zgodnie z przepisanymi obowiązującymi od 2019 roku w przypadku zmiany
lub odnowienia tego typu umów, istnieje ryzyko, że przedsiębiorcy stracą uprawnieninia do
pełnego zaliczenia rat leasingowych do kosztów podatkowych.
Brzmienie tego przepisu budzi wiele wątpliwości, bowiem ustawodawca nie zdecydował się
na doprecyzowanie jakie zmiany w umowach mogą doprowadzić do utraty praw nabytych.
Także Minister Finansów, który zapowiedział wydanie w tej sprawie objaśnień
podatkowych, takich objaśnień nie wydał.
Dlatego też dzisiaj stoimy przed niezwykle pilną potrzebą wyjaśnienia przedsiębiorcom, czy
decydując się na wakacje leasingowe zachowają dotychczasowe prawa, czy będą jednak
obciążeni dodatkowymi kosztami podatkowymi? – podkreśla Andrzej Krzemiński.
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Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc.
rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także
firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL
uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji
prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z
przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub

zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także
działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój
przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w
skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego
reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez
Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami
i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://www.leasing.org.pl oraz na profilu
organizacji na LinkedIn link
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