
 

 

Warszawa, 23.01.2018 
Informacja prasowa 
 

Istotne zmiany w rachunkowości dla części firm 
-materiał edukacyjny dla leasingobiorców 

 
Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) 
dotyczący leasingu, zacznie obowiązywać spółki raportujące oraz sporządzające 
sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów (MSR/MSSF) 1 
stycznia 2019 roku. Według szacunków, MSSF16 wpłynie na mniej niż 1 na 100 
europejskich firm. Eksperci Związku Polskiego Leasingu, wspólnie z doradcą 
rachunkowym PWC, przygotowali materiał informacyjny dla klientów firm 
leasingowych.  
 

Warszawa, 23.01.18: Materiał przygotowany przez ZPL dla klientów firm leasingowych 
informuje m.in. o tym, że nowe wymagania eliminują pojęcie leasingu operacyjnego, a co 
za tym idzie pozabilansowe ujęcie użytkowanych na tej podstawie aktywów.  
 

„Przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z 
twierdzeniem, że nowy standard rachunkowości 
MSSF16 wprowadza pojęcie jednego leasingu, a 
wszystkie użytkowane aktywa i zobowiązania do 
zapłaty czynszów będą musiały zostać ujęte w 
bilansie. Należy podkreślić, że wprowadzane 
zmiany wpłyną jedynie na spółki raportujące oraz 
sporządzające sprawozdania finansowe według 
międzynarodowych standardów rachunkowości. 
Leaseurope szacuje, że nowe zasady będą dotyczyć 
mniej niż 1 na 100 europejskich firm. Pozostałe 
podmioty będą korzystać z leasingu i ujmować te 
transakcje na dotychczasowych zasadach. Nowe 
regulacje nie wpłyną także na rozliczenia 
podatkowe – te pozostają bez zmian” – 
powiedziała Edyta Witczak, ekspert ds. 
rachunkowości Związku Polskiego Leasingu.  

 
Wpływ MSSF 16 na leasingobiorców 
Nowy standard wpłynie na zmianę podstawy kalkulacji powszechnie używanych 
wskaźników finansowych, takich jak wskaźniki zadłużenia czy EBITDA. Zastosowanie 
standardu może również oddziaływać na kowenanty w umowach kredytowych, ratingi 
kredytów, koszty finansowe oraz postrzeganie spółki przez interesariuszy. 
 
Co istotne, zmiany w ujmowaniu leasingu będą miały znaczący wpływ na procesy 
biznesowe, systemy informatyczne oraz środowisko kontroli wewnętrznej 
leasingobiorców. Leasingobiorca, który zastosuje MSSF 16, będzie potrzebował 
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zdecydowanie większej liczby danych na temat swoich umów leasingowych ze względu na 
wymóg ujęcia wszystkich tego typu umów w bilansie. Spółki będą zobligowane do 
kompleksowego podejścia do tematu wdrożenia nowego standardu, nie ograniczając się 
tylko do kwestii rachunkowych. Z tego względu przygotowania do wdrożenia należy 
rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 
Jednak nowy standard precyzuje także możliwe wyłączenia. MSSF16 umożliwia 
nieujmowanie w bilansie aktywów oraz zobowiązań leasingowych dla umów leasingu 
trwających 12 miesięcy lub krócej. W takim wypadku leasingobiorca może ujmować 
płatności leasingowe w rachunku zysków i strat metodą liniową w trakcie trwania umowy 
leasingu. Podobnie będzie w przypadku aktywów takich jak: tablety, komputery, telefony 
czy meble biurowe o niskiej wartości początkowej. Sugerowana przez RMSR maksymalna 
wartość aktywa kwalifikującego się do tego typu zwolnienia wyniesie ok. 5.000 dolarów 
amerykańskich.  
 
Materiał informacyjny, który został przygotowany przez ZPL dla klientów firm 
leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu, w dwóch wersjach językowych 
(polskiej i angielskiej), można pobrać ze strony polskiej organizacji leasingowej 
www.leasing.org.pl lub zapytać o nie swojego doradcę leasingowego.  
 
 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w 
Polsce, która zrzesza 30 firm leasingowych, firm świadczących usługi wynajmu oraz Polski 
Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i 
edukacyjne na rzecz promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój 
przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem 
Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy. Więcej 
informacji na temat ZPL www.leasing.org.pl 
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