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WWssttęępp

Finansowanie działalności jednostek odbywa się na kilka

sposobów, np. poprzez: zaciąganie pożyczek, kredytów, za-

wieranie leasingu, emisję obligacji i weksli, zakup innych

dłużnych papierów wartościowych. Do zewnętrznych źró-

deł pozyskania kapitału, wykorzystywanego do działalności

bez konieczności jego nabywania, należą: najem, dzierżawa

i leasing. Te finansowe transakcje — co do zasady — są

transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach obroto-

wych. Na polskim rynku usług leasingowych działają przed-

siębiorstwa, które można podzielić na te powiązane z ban-

kami, pośrednikami (dealerami) i producentami oraz na

pozostałe. Ich działalność leasingowa ma charakter zarob-

kowy, zatem wynagrodzenie płatne przez korzystających fi-

nansującym powinno stanowić ekwiwalent wartości przed-

miotu leasingu oraz być odpowiednio powiększone o należ-

ny im zysk. 

W związku z zawarciem umowy leasingowej obie strony po-

noszą różne koszty. Zasady regulujące problematykę kosztów

zostały uregulowane w art. 15 ust. 4d ustawy z 15.02.1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r.

poz. 865 ze zm.) i wskazują na to, że inne koszty niż koszty

bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie

ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczają-

cego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich

część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty

uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu,

którego dotyczą. 

W orzecznictwie wysuwa się twierdzenia, że wstępna opła-

ta leasingowa ma charakter samoistny, bezzwrotny i że nie

jest przypisana do poszczególnych rat leasingowych uiszcza-

nych w trakcie trwania umowy. Zdaniem sądów pomimo te-

go, że warunkuje ona zawarcie umowy leasingu, to stanowi

koszt jednorazowy w dacie poniesienia i nie trzeba jej rozli-

czać w kosztach podatkowych proporcjonalnie do czasu trwa-

nia umowy leasingu. 

W obaleniu postawionych tez pomocne będą

przedstawione poniżej pytania.

KKoosszzttyy  uussłłuugg  lleeaassiinnggoowwyycchh
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
Leasingobiorcy ponoszą różnego rodzaju opłaty w związku z podpisaniem umowy leasingowej, w tym opłaty wstępne.

W orzecznictwie przyjmuje się, że są one opłatami samoistnymi, nieprzypisanymi do poszczególnych rat leasingowych,

dlatego nie powinny być rozliczane w czasie, a zaliczane do kosztów podatkowych jednorazowo. W artykule wskazano

cechy umowy leasingowej oraz zaprezentowano zależności, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi ratami leasingowy-

mi a wysokością kosztów. Wystąpienie wstępnej opłaty leasingowej wpływa na poziom pozostałych opłat, dlatego nie jest

to opłata samoistna, a współzależna od pozostałych. W celach analitycznych wykorzystano pięć umów leasingowych, któ-

rych przedmiotem były samochody użytkowe. 

Słowa kluczowe: opłaty leasingowe, definicja usług ciągłych, koszty bezpośrednie i pośrednie umów leasingowych,

moment uznania kosztu 

SSuummmmaarryy    
Lessers pay various types of fees in connection with the signing of a leasing contract, including initial fees. The case law

assumes that they are independent payments, not assigned to individual leasing installments, therefore they should not

be settled in time and counted as tax costs once. The article identifies the features of the leasing contract and presents

the dependencies that exist between individual installments of lease payments and the amount of costs. The occurrence

of the initial lease payment affects the level of other fees, therefore it is not an autonomous payment and is

interdependent on the remaining installments.For analytical purposes, five lease agreements were used, the subject of

which were commercial vehicles.

Key words: leasing fees, definition of continuous services, direct and indirect costs of lease agreements, moment of cost

recognition
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1. Jaki charakter ma opłata wstępna (inicjalna)? Czy czynsz ten

ma charakter opłaty samoistnej, niezależnej od pozostałych rat? 

2. Jeśli jednak warunkuje zawarcie umowy i wydanie przed-

miotu, to czy jej wystąpienie (zapłata) wpływa na wysokość

pozostałych opłat? 

3. W jakich momentach ujmować opłaty w księgach ra-

chunkowych — jednorazowo czy rozliczać w czasie? 

Szukając odpowiedzi na postawione pytania, zastosowano

analizę porównawczą przepisów prawa i interpretacji podat-

kowych. Do obalenia tez wykorzystano założenia pięciu

umów leasingowych, zawartych w latach od 2014 do 2017 r.

Opracowanie ma na celu wykazać powiązania istniejące po-

między rodzajem opłat leasingowych a kosztami w zależności

od źródła ich ponoszenia. 

DDeeffiinniiccjjaa  lleeaassiinngguu

Leasing jest uregulowany w pięciu źródłach, a mianowicie w: 

ustawie z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2019 r. 351ze zm.), dalej u.o.r.; 
Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5, — uchwała Nr

2/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z 11.03.2008 r.

(Dz.Urz. MF z 2018 r. poz. 77), dalej KSR 5; 

Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 17 —

załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008

z 3.11.2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe

standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.Urz. UE L 320, s. 1, ze zm.), dalej MSR 17; 

Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finan-

sowej nr 16 — załącznik do rozporządzenia Komisji (WE)

nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmującego określone mię-

dzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskie-

go i Rady (Dz.Urz. UE L 320, s. 1, ze zm.), dalej MSSF 16; 

ustawie z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1145 ze zm.); 

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.

z 2019 r. poz. 865 ze zm.), dalej u.p.d.o.p.; 

ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (Dz.U. z 2018 r. 1509 ze zm.). 

Od 2000 r. leasing jest uregulowany w Kodeksie cywilnym,

zgodnie z którym przez umowę leasingu jedna ze stron — fi-

nansujący — zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego

zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę

rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobie-

rania pożytków przez czas oznaczony, a druga strona — ko-

rzystający — zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy

w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co

najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy

przez finansującego w chwili zawarcia tej umowy. 

Do cech umowy leasingu według Kodeksu cywilnego nale-

żą: obowiązkowa spłata wartości przedmiotu leasingu przez

korzystającego, co jest elementem różnicującym te umowy od

umów najmu i dzierżawy, oraz rzeczowy charakter przedmio-

tu leasingu, a nie niematerialny. Rozbieżności te powodują

problem przy klasyfikacji umów spełniających wymagania

stawiane umowom leasingu, ale dotyczących wartości niema-

terialnych, jak np. prawo wieczystego użytkowania gruntu, li-

cencje, patenty, które według założeń Kodeksu cywilnego nie

są zaliczane do umów leasingu. 

W prawie podatkowym ustawodawca, definiując umowy le-

asingu (art. 17a u.p.d.o.p.), wykorzystał jako punkt wyjścia

zapisy Kodeksu cywilnego, jednocześnie poszerzając ich za-

kres przedmioty. Przedmiotami umowy są podlegające amor-

tyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a tak-

że grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów1. 

Normatywnym źródłem prawa rachunkowego jest ustawa

o rachunkowości, jednak w sprawach nieuregulowanych prze-

pisami ustawy, jednostki mogą stosować krajowe standardy

rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachun-

kowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu kra-

jowego, jednostki mogą stosować MSR-y (art. 10 ust. 3 u.o.r.). 

Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia leasingu

w sposób bezpośredni. Wymienia warunki, które mogą wska-

zywać na istnienie leasingu, jeżeli wystąpi chociaż jeden

z nich. Szerzej zagadnienie to omawia KSR 5, pełniący funk-

cję przepisów o charakterze fakultatywnym i uzupełniającym

do ustawy. Jego zadaniem jest pomoc w prawidłowym stoso-

waniu przepisów ustawy o rachunkowości. Podczas definio-

wania umowy leasingowej KSR 5 odwołuje się do Kodeksu

cywilnego, przyjmując definicję tej umowy jako zawartej na

czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana „finan-

sującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania

i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej „korzystają-

cym”, przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, jak

np. nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu,

wartości niematerialne i prawne. 

Zgodnie z obowiązującym do końca 2018 r. MSR 17 umowa

leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę

lub serie opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo

do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony

okres. Podobnie MSSF 16, obowiązujący wszystkie podmioty

stosujące MSR-y, od początku 2019 r., określa, że umowa jest

leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje

się prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składni-

ka aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. 

Wszystkie umowy leasingowe charakteryzują się tym, że za-

warte są na czas oznaczony, są odpłatne, a ich przedmiotem

są prawa do używania, ewentualnie pobierania pożytków.

Różnią się zakresem przedmiotowym, mogą dotyczyć okre-

ślonych środków trwałych lub wartości niematerialnych. Naj-

szerszy zakres stanowi ujęcie rachunkowe, przedmiotem

umów mogą być przedmioty ruchome i zrównane z nimi, tj.

inwentarz żywy czy rośliny produkcyjne. 

Czy umowy leasingowe spełniają warunki zaliczenia ich do

usług ciągłych? Czy są to usługi świadczone i rozliczane

w okresach rozliczeniowych czy jednorazowo? 

Na przestrzeni ostatnich lat ukształtowała się w orzecznic-

twie definicja usług ciągłych. Przykładowo w wyroku Naczel-

nego Sądu Administracyjnego z 14.04.2012 r., I FSK 935/11,

LEX nr 1165098, stwierdzono, że „sprzedaż o charakterze

ciągłym (…) polega na świadczeniach ciągłych podatnika,

obejmujących pewne stałe zachowania w czasie trwania sto-



sunku obligacyjnego, zaspokajające interes odbiorcy tych

świadczeń, poprzez ich trwały — pod względem czasowym

i funkcjonalnym — charakter oraz cechujące się niemożliwo-

ścią wyodrębnienia powtarzających się czynności podatnika, co

jest charakterystyczne dla świadczeń ciągłych (okresowych)”.

Można przyjąć, że usługę ciągłą stanowi każda usługa, któ-

ra wykonywana jest stale, nieprzerwanie, a jednoznacznie

można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia,

natomiast moment zakończenia (wykonania) nie zostaje z gó-

ry określony. Cechą takich czynności jest możliwość wyodręb-

nienia okresów, po zakończeniu których nastąpi rozliczenie

za częściowe wykonanie usługi w okresach rozliczeniowych

(periodycznie), ale faktycznie trwa nadal do momentu roz-

wiązania umowy. Usługi te charakteryzują się trwałym i po-

wtarzalnym charakterem, ponieważ są zawierane na czas nie-

określony. Skoro umowy o charakterze ciągłym są zawierane

na czas nieokreślony, to leasing nie spełnia tego warunku.

Wynagrodzenie, które zobowiązany jest zapłacić korzystają-

cy, stanowi zatem świadczenie jednorazowe, a nie okresowe,

tak jak w przypadku umów najmu i dzierżawy, pomimo spła-

cania w częściach. Rozpatrywanie charakteru umowy leasin-

gowej, w kontekście usług ciągłych, jest niecelowe. 

KKoosszzttyy  lleeaassiinnggoobbiioorrccyy  ii lleeaassiinnggooddaawwccyy  

Zawarcie umowy leasingowej powoduje powstanie kosztów

tak po stronie korzystającego, jak i finansującego (odpowied-

nio: leasingobiorcy i leasingodawcy). Niejednokrotnie nastę-

puje wycofanie się stron z rozpoczętych negocjacji, zanim

jeszcze nastąpi ostateczne podpisanie umowy, a mimo to

pierwsze wydatki zostają poniesione. 

Do końca 2018 r. obie strony umowy (a od początku 2019 r.

leasingodawcy) powinny dokonywać klasyfikacji leasingu na

leasing operacyjny lub leasing finansowy. Ocena rodzaju za-

wartej umowy powinna odbyć się zgodnie z: MSR 17 na dzień

rozpoczęcia umowy leasingu, według KSR 5 na moment roz-

poczęcia leasingu a według MSSF 16 w dacie początkowej.

Raz przyjęta kwalifikacja umowy w czasie jej trwania nie

zmienia się2. Za dzień rozpoczęcia umowy leasingu uznaje się

wcześniejszą z dat: zawarcia umowy leasingowej lub zobowią-

zania się stron umowy do przestrzegania zasadniczych posta-

nowień umowy leasingowej. Równocześnie powinno nastąpić

określenie kwot, które zostaną wykazane w księgach w mo-

mencie rozpoczęcia okresu leasingu, czyli pod datą, od której

korzystającemu przysługuje prawo do korzystania z przed-

miotu leasingu3. Jest to zarazem data początkowego ujęcia

w księgach rachunkowych stron umowy leasingu skutków jej

zawarcia, tj. ujęcia: aktywów, zobowiązań, przychodów lub

kosztów z tytułu leasingu. 

W związku z zawieraniem umowy leasingowej leasingo-

biorca ponosi różnego rodzaju opłaty. Ich rodzaj zależy od

momentu wystąpienia. Wyróżnia się opłaty ponoszone: przed

rozpoczęciem użytkowania składnika, w trakcie jego użytko-

wania i po zakończeniu trwania umowy. Podział opłat4, do

ponoszenia których jest lub może być zobligowany leasingo-

biorca, prezentuje tabela 1. 

Definicja opłat leasingowych, zawarta w pkt 3.17. KSR 5,

jako opłat wnoszonych przez okres leasingu, rozumiany jako

czas, w ciągu którego korzystający ma prawo użytkować

składnik (pkt 3.9. KSR 5), ogranicza możliwość zaliczania

opłat ponoszonych w pierwszym okresie — w czasie zawiera-

nia umowy — do opłat leasingowych. 

Jedną z opłat, do poniesienia której może być zobligowany

leasingobiorca, jest opłata za zawarcie umowy. W przypadku

leasingu operacyjnego jest ona zaliczana w koszty działalno-

ści operacyjnej właściwej lub w pozostałe koszty operacyjne,

a przy istotnej wartości rozliczana w czasie trwania umowy

(RMK) między okresy sprawozdawcze. W leasingu finanso-

wym opłata za zawarcie jest elementem zwiększającym wartość

początkową przedmiotu umowy i jako koszty bezpośrednie po-

zyskania składnika wywiera wpływ na wysokość amortyzacji. 

Drugą opłatą, która może wystąpić przy umowach leasin-

gu, jest opłata wstępna, zwana czynszem inicjalnym. Brak

precyzji w definiowaniu tej opłaty (pkt 3.19. KSR 5) sugeruje
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Tabela 1
Charakterystyka opłat leasingowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie KSR 5.

Opłaty Opis opłaty

Za zawarcie umowy (manipulacyjna) Uiszczana jest przed rozpoczęciem okresu leasingu, ma charakter prowizji przysługują-

cej finansującemu za zawarcie umowy. Z zasady uiszczana jest w momencie rozpoczęcia

leasingu, czyli wcześniej, przed przyjęciem do użytkowania składnika, tj. z góry. 

Wstępna (inicjalna) Uiszczana jest w momencie rozpoczęcia leasingu, służy pokryciu określonej części war-

tości przedmiotu leasingu. Jeśli opłata za zawarcie i opłata wstępna są pobierane łącz-

nie, a z faktury nie wynika ich podział, to przyjmuje się, że jest to opłata wstępna. 

Podstawowa Wnoszona w okresie leasingu za prawo do używania lub używania i pobierania pożytków

z przedmiotu umowy. 

Końcowa Opłata wnoszona jest w momencie zakończenia leasingu, stanowiąca cenę, za jaką ko-

rzystający nabywa przedmiot umowy leasingu. 



to, że od jej wniesienia zależy rozpoczęcie negocjacji między

stronami. Opłata ta finansuje część wartości przedmiotu leasin-

gu u leasingodawcy. W księgach rachunkowych leasingobiorcy

ewidencja tego rodzaju opłaty w leasingu operacyjnym odbywa

się w ten sam sposób, jak opłaty za zawarcie umowy. W leasin-

gu finansowym stanowi spłatę części kapitałowej zobowiązania. 

W okresie leasingu za prawo do używania lub używania

i pobierania pożytków z przedmiotu umowy leasingobiorca

ponosi opłaty podstawowe. 

Jeżeli leasingobiorca ma prawo zakupu składnika aktywów

za cenę, która — według przewidywań — będzie niższa od war-

tości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo to będzie mogło

zostać zrealizowane i w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje wy-

starczająca pewność, że leasingobiorca z tego prawa skorzysta,

wówczas opłaty leasingowe obejmują te płatne w okresie le-

asingu do dnia, gdy prawo zakupu — według przewidywań —

zostanie zrealizowane oraz opłatę, której uiszczenie jest wyma-

gane dla realizacji tego prawa, zwaną opłatą końcową (KSR 5). 

Leasingobiorca może być również zobligowany, samodziel-

nie lub przez podmiot powiązany czy też niezależną stronę trze-

cią, do zapewnienia odpowiedniej wartości końcowej przed-

miotu leasingu, tzw. gwarantowanej wartości końcowej. Kwota

gwarantowana jest maksymalną kwotą, jaka mogłaby podlegać

zapłacie. Jeżeli po okresie leasingu przedmiot jest zwracany le-

asingodawcy, a jego wartość jest inna niż ta, którą powinien po-

siadać, wtedy leasingobiorca jest zobowiązany do zwrotu leasin-

godawcy tej części wartości końcowej, której brakuje — zatem

zobligowany do wyrównania kwoty. Momenty występowania

opłat ponoszonych w związku z umową leasingową przedstawia

rysunek 1. 

Wymienione na rysunku nr 1 elementy umowy leasingowej

mogą wystąpić u drugiej strony umowy leasingowej — u fi-

nansującego, stanowiąc źródło przychodów. 

Leasingodawca, prowadząc działalność, ponosi różnego ro-

dzaju koszty, m.in.: 

a) najmu biur, opłat za media. 

b) utrzymania samochodów służbowych, telefonów, kom-

puterów, zużycia artykułów biurowych, sprzętów kopiujących

i podobnych urządzeń; 

c) zużycia paliwa na dojazd do klienta (w tym obowiązko-

wej „wizji lokalnej” miejsca działalności klienta); 

d) reklamy (gadżetów reklamowych); 

e) kurierów przewożących dokumenty; 

f) pracy osób dokonujących analizy finansowej (zdolności

leasingowej); rejestracji pojazdów i innych wymaganych pra-

wem działań (administracyjne, wynagrodzenie zewnętrznej

firmy); 

g) pracy osób weryfikujących każdą umowę pod względem

formalnym; 

h) wyceny rzeczoznawcy w przypadku używanych przed-

miotów umowy; 

i) pośredników, jeśli za ich pomocą doszło do zawarcia

kontraktu; 

j) bieżącej obsługi umowy (np. wystawiania zaświadczeń,

przygotowywania aneksów). 

Koszty leasingodawcy można pogrupować w kategorie ze

względu na ich związek z konkretną umową (przyczynę ich

powstania) na bezpośrednie i pośrednie umowy. 

Koszty wymienione w punktach od a) do f) mają na tyle

ogólny charakter, że ich ponoszenie nie zależy od zawarcia

konkretnej umowy. Mają też charakter masowy, występują

często, a ich ponoszenie można powiązać — lub nie — z za-

warciem konkretnych umów leasingowych. Można je zatem

nazwać pośrednimi, wspólnymi. Ponoszone są bez względu

na to, czy strony podpisały się pod warunkami konkretnej

umowy, czy nie. 

Prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji zdarzeń

umożliwiłoby wyodrębnienie kosztów, np. wykonanych roz-

mów czy zużytego paliwa na dojazdy do klienta i przypisanie

ich do konkretnej umowy. Jednakże korzyści otrzymane

w wyniku prowadzenia takich działań mogą nie rekompenso-

wać kosztów ich pozyskania. Ostatni z podanych przykładów

powstaje jako skutek zawartych umów. 

Wymienione w punktach od g) do j) koszty mają charakter

kosztów bezpośrednich, ponieważ można je wskazać jako te,

od poniesienia których zależy zawarcie umowy leasingowej.

Koszty analizy zdolności kredytowej można traktować jako

przyczyniające się do zawarcia umowy pod warunkiem, że
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Rysunek 1
Elementy umowy leasingowej
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strona zainteresowana posiada zdolność kredytową. Niestety

negatywny wynik oceny zdolności spowoduje rezygnację ze

współpracy. W takiej sytuacji poniesiony wydatek nie może

zostać przypisany do efektu. 

W literaturze z zakresu rachunkowości koszty bezpo-

średnie oznaczone są przydawką „początkowe”. KSR

5 w pkt 3.23. określa początkowe koszty bezpośrednie ja-

ko te, które nie zostałyby poniesione, gdyby umowa le-

asingu nie została zawarta, przy czym koszty te można

bezpośrednio przypisać do umowy i działań zmierzających

do jej zawarcia. Pierwsza część podanej definicji sugeruje

następującą kolejność zdarzeń: najpierw ma miejsce za-

warcie umowy, a dopiero następnie powstają koszty z tym

faktem związane. 

W przypadku finansującego początkowe koszty bezpośred-

nie stanowią np. prowizje pośredników, opłaty za czynności

prawne i inne związane z negocjacją umowy. 

Według standardu początkowe koszty bezpośrednie nie

mogą zawierać kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży

lub marketingu ani kosztów finansowania zakupu przedmio-

tu leasingu. 

Zgodnie z MSR 17 pkt 4 początkowe koszty bezpośrednie

są to krańcowe koszty, które można przypisać bezpośrednio

procesowi negocjowania leasingu i działaniom zmierzającym

do zawarcia umowy leasingowej. Również MSSF 16 podaje,

iż początkowe koszty bezpośrednie są to koszty krańcowe

uzyskania leasingu, podobnie jak w KSR 5, których by nie po-

niesiono, jeżeli nie uzyskano by leasingu. 

Początkowe koszty bezpośrednie, poniesione przez leasin-

godawców w związku z negocjacjami i działaniami służącymi

do zawarcia umowy, są aktywowane i rozliczane równolegle

do osiąganych przychodów, w szczególności w leasingu ope-

racyjnym zwiększają wartość bilansową przedmiotu leasingu.

W przypadku leasingu finansowego koszty bezpośrednie są

„uwzględnione” we wstępnej wycenie należności z tytułu le-

asingu finansowego — inwestycji zwanej inwestycją leasingo-

wą netto5. 

Inwestycja leasingowa netto jest inwestycją leasingową

brutto zdyskontowaną o stopę procentową leasingu. Inwesty-

cja leasingowa brutto jest sumą należnych leasingodawcy

opłat leasingowych oraz ewentualnej niegwarantowanej war-

tości końcowej (wartość niezdyskontowana). Niegwaranto-

wana wartość końcowa jest to ta część wartości końcowej

przedmiotu leasingu, której uzyskanie przez leasingodawcę

nie jest zapewnione lub jest gwarantowane przez podmiot

z nim powiązany. 

Różnica pomiędzy inwestycją leasingową brutto a inwesty-

cją leasingową netto stanowi niezrealizowane przychody fi-

nansowe u finansującego — oczekiwane przychody z tytułu

realizacji umowy. 

Stopa procentowa leasingu jest to stopa dyskontowa, którą

posługują się strony umowy przy obliczeniu wartości bieżącej

opłat leasingowych i która na dzień rozpoczęcia leasingu po-

woduje, że łączna wartość bieżąca opłat leasingowych i nie-

gwarantowanej wartości końcowej równa się sumie wartości

godziwej przedmiotu leasingu oraz wszelkich początkowych

kosztów bezpośrednich, poniesionych przez leasingodawcę,

co prezentuje wzór na wyznaczenie stopy procentowej. 

Sposób wyliczenia stopy procentowej leasingu prezentuje

wzór 1. 

1

przy czym: 

Opłaty leasingowe — opłaty podstawowe, opłata końcowa, war-

tość końcowa gwarantowana przez biorcę

NGWK — niegwarantowana wartość końcowa

r — stopa procentowa leasingu

n — liczba okresów

KB                     — koszty bezpośrednie

Źródło: opracowanie własne. 

W dniu rozpoczęcia okresu leasingu składnik aktywów i zo-

bowiązanie do zapłaty przyszłych opłat leasingowych są uj-

mowane w bilansie leasingobiorcy w tych samych kwotach.

Dodatkowo wartość początkową składnika aktywów zwięk-

szają wszelkie początkowe koszty bezpośrednie powstałe na

skutek negocjacji i innych czynności służących doprowadze-

niu do zawarcia umowy leasingowej (koszty zawarcia umowy

— opłaty manipulacyjne i inne: koszty montażu, budowy fun-

damentów, przystosowania). 

Wydzielenie opłaty wstępnej zmniejsza wysokość przewidzia-

nych do zapłaty opłat podstawowych, a tym samym powoduje

zmniejszenie kwoty wymagającej dyskontowania. Opłaty leasin-

gowe w leasingu finansowym dzieli się na część kapitałową i od-

setkową. Część odsetkowa stanowi u korzystającego koszty finan-

sowe. Część kapitałowa natomiast pomniejsza niespłacone saldo

zobowiązania. Koszty finansowe należy rozliczać na poszczególne

okresy objęte umową tak, aby uzyskać stałą okresową stopę pro-

centową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania, tj. przy

zastosowaniu stopy procentowej leasingu do pozostałej kwoty ka-

pitału w celu wyliczenia kosztów finansowych za dany rok. 

Zatem w okresie trwania umowy koszty finansowe będą

stopniowo maleć wraz ze zmniejszaniem się niespłaconego

salda zobowiązania z tytułu leasingu. 

AAnnaalliizzaa  uummóóww  lleeaassiinnggoowwyycchh

Do analizy rodzajów i momentów zaliczania opłat do kosz-

tów ponoszonych za użytkowanie różnych samochodów osobo-

wych wykorzystano pięć umów zawartych w latach od 2014 do

2017 pomiędzy różnymi leasingodawcami i przedsiębiorcami.

Trzy z nich określone były jako umowy leasingu operacyjnego,

doprecyzowanie pierwszej miało miejsce dopiero w specyfikacji

przedmiotu leasingu, a ostatnia nie posiadała żadnego wskaza-

nia. Wszystkie umowy sporządzone zostały przed dokonaniem

dostawy, a termin ich realizacji wyniósł od kilku dni do kilku

miesięcy. W tabeli 2 przedstawiono analizowane umowy leasin-

gowe. Umieszczono w niej informacje o wartościach przedmio-

tów leasingu. 
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Wysokość przedstawionych w tabeli 2 opłat stanowi odpo-

wiedni procent wartości przedmiotu umowy leasingowej.

W osobnych wierszach tabeli 2 zaprezentowano czynsze

i opłaty. W pierwszej umowie nie przewidziano opłaty wstęp-

nej, natomiast wprowadzono zerowy czynsz, będący ratą le-

asingową płatną w dniu zawarcia umowy. Czynsz zerowy

wprowadzono do trzeciej umowy. Druga i czwarta umowa

zawierały wymóg zapłaty opłaty wstępnej, bez opłat inicjal-

nych i zerowych. Czynsz inicjalny przewidziano tylko

w czwartej umowie jako ten, który ma pokryć koszty ponie-

sione przez dawcę, w związku z doprowadzeniem do zawarcia

umowy. Umieszczony w KSR 5 opis opłaty odpowiada opła-

cie manipulacyjnej. Wysokość tej opłaty wskazuje jednak, że

jej znaczenie jest właśnie takie, jakie przypisuje się opłacie

wstępnej. 

Analiza treści ekonomicznej oraz momentu zapłaty trzech

kategorii opłat (praktycznie w dniu zawarcia umowy) pozwa-

la stwierdzić, że opłaty wstępna, inicjalna i czynsz zerowy

(opłata za pierwszy miesiąc korzystania) odpowiadają tej sa-

mej kategorii opłat. Opłata wstępna została wyrażona jako

świadczenie pieniężne wliczane do wynagrodzenia (umowa

nr 1), stanowi wynagrodzenie finansującego za czynności

związane z zawarciem umowy lub stanowi część opłaty leasin-

gowej (umowa nr 4)6. Można wskazać na wyraźny związek po-

między wartością przedmiotu umowy a wysokością ustala-

nych opłat, tj. im wyższą posiada wartość, tym większy przyj-

mowano procent „pierwszej opłaty”. 

Dwie umowy przewidywały opłaty manipulacyjne, płatne

w różnych momentach: albo w dniu zawarcia umowy, albo

w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
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Tabela 2
Umowy leasingowe na samochód osobowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów leasingowych. 

Numer umowy 1 2 3 4 5

Tytuł umowy Leasing Leasing operacyjny Leasing operacyjny Leasing operacyjny Leasing 

Data zawarcia umowy 30.01 27.02 26.01 19.04 04.04

Data dostawy/wykonania usługi 02.02 27.05 05.03 29.04 11.04

Określenie amortyzującego brak brak dawca brak dawca

Czas trwania umowy 35 m-cy 36 m-cy 36 m-cy 34 m-ce 24 m-ce

Wartość przedmiotu (w zł) 45.983,61 33.333,34 126.552,03 40.487,80 264.227,64

Opłata manipulacyjna brak brak 0,1% 1% brak

Opłata wstępna brak 5% brak brak 20%

Czynsz inicjalny brak brak brak 9% brak

Czynsz „O” 10% brak 30% brak brak

Opłata końcowa 10% 0,1% 0,1% 20% 30%

Tabela 3
Kalkulacja rat płatności leasingowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie umowy nr 5. 

Okres Kapitał Raty Raty Saldo Przepływy środków 
do spłaty (w zł) płatności (w zł) kapitałowe (w zł) Odsetki (w zł) końcowe (w zł) pieniężnych (w zł) 

264.227,6

0 4 52.845,53 52.845,53 0,00 211.382,11 –211.382,11

211.382,1

1 1 6.028,40 5.300,81 727,5886 206.080,30 6.028,40

206.080,3

2 0 6.028,40 5.319,06 709,3428 200.761,24 6.028,40

200.761,2

3 4 6.028,40 5.337,37 691,0342 195.423,88 6.028,40

… … … … … … … 

22 96.147,62 6.028,40 5.697,45 330,9468 90.450,17 6.028,40

23 90.450,17 6.028,40 5.717,06 311,3358 84.733,11 6.028,40

24 84.733,11 6.028,40 5.736,74 291,6573 78.996,36 6.028,40

25 78.996,36 79.267,19 78.995,28 271,911 0,00 79.267,19

0,00 276 794,32 264.225,56 12.568,76
Stopa procentowa r. (w %) 0,344207



Treść ostatniej umowy przewidywała w miejsce opłaty mani-

pulacyjnej opłatę administracyjną, bez skutków dla strony. 

Wszystkie umowy przewidywały opłaty końcowe, zwane ce-

ną zbytu, wartością resztową lub ceną sprzedaży, jednakże ich

wysokość była bardzo różna — wynosiła od 0,1% do 30%

wartości przedmiotu umowy. 

Żadna z analizowanych umów nie zawierała informacji

o stopie procentowej leasingu, co oznacza, że korzystający,

identyfikujący umowę jako leasing finansowy — zgodnie

z przepisami rachunkowymi — sam ją ustala w celu wyliczenia

kwoty kosztów finansowych. Dla umowy nr 5 zaprezentowano

w tabeli 3 sposób wyliczenia rat kapitałowych, rat odsetko-

wych i stopy procentowej r. 

Spłata wartości przedmiotu umowy oraz dodatkowego wy-

nagrodzenia dla finansującego przy zmianie jednego z para-

metrów umowy (czasu trwania umowy, wysokości opłaty

wstępnej czy końcowej) wpływa na wysokość kosztów, które

generuje umowa dla korzystającego. 

PPooddaattkkoowwee  kkoosszzttyy  lleeaassiinngguu

Zgodnie z ujęciem podatkowym i rachunkową zasadą współ-

mierności kosztów z przychodami kosztem uzyskania przycho-

dów jest ten, który został poniesiony w celu osiągania przycho-

dów. Ustalenie granic pomiędzy poprawnym i niepoprawnym

zastosowaniem zasad rachunkowości i polityki rachunkowości

bywa niezwykle trudne (Stanisławska, 2018, s. 21). 

Przepisy podatkowe odnoszą się do związku kosztów z od-

powiednim źródłem przynoszącym przychody. Koszty podat-

kowe są rozpatrywane z punktu widzenia bezpośredniego

i pośredniego związku z przychodami. Przepisy te nie nawią-

zują do kosztów pośrednich produktów ani do kosztów po-

średnich działalności, dzielą je na bezpośrednio i pośrednio

związane z przychodami. Nie wskazują jednak kryterium za-

stosowanego podziału. Zasadniczo wszystkie poniesione wy-

datki w celu uzyskania przychodów mogą stanowić koszty po-

datkowe, o ile pozostają one w związku przyczynowo-skutk-

owym z osiąganymi przychodami. 

O to, jak należy interpretować przepisy podatkowe, toczą

się liczne spory, szczególnie w odniesieniu do kosztów po-

średnich osiąganych przychodów, pomimo tego że ustawą

z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 1589) wprowadzono

zmiany do art. 15 u.p.d.o.p., w tym do ust. 1 i 4 przytoczone-

go artykułu. Zmiany treści przepisów w odniesieniu do mo-

mentu zaliczenia kosztów prezentuje tabela 4. 

Ustawodawca w art. 15 dokonał rozróżnienia kosztów po-

datkowych na koszty bezpośrednio i pośrednio związane

z przychodami. Przy czym koszty inne niż koszty bezpośred-

nio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich ponie-

sienia. Pomimo uszczegółowienia zasady ogólnej w art. 15

ust. 4d zd. 2 w orzecznictwie przyjmuje się, że opłata wstępna

powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo (wyrok

NSA z z 7.06.2013 r., II FSK 1981/11, LEX nr 1328446; wy-

rok WSA w Warszawie z 21.09.2010 r., III SA/Wa 733/10,

LEX nr 787207; wyrok WSA w Krakowie z 11.03.2010 r.,

I SA/Kr 115/10, LEX nr 590718; wyrok WSA w Poznaniu

z 27.01.2010 r., I SA/Po 1003/09, LEX nr 590783). Zdaniem

sądów opłata wstępna stanowi pośrednie koszty uzyskania

przychodów, a te są potrącalne w dacie ich poniesienia, po-

nieważ nie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy.

Jest ponoszona w związku z zawarciem umów leasingu, ale

nie można jej przypisać ani do całego okresu, na który umo-

wa leasingu została zawarta, ani do poszczególnych rat leasin-

gowych. W konsekwencji nie można też przyjąć, że dotyczy

ona okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta (wyrok

NSA z 9.03.2012 r., II FSK 1591/10, LEX nr 1165449; wyrok

NSA z 18.11.2011 r., II FSK 864/10, LEX nr 1130446; wyrok

WSA w Warszawie z 8.08.2008 r., III SA/Wa 221/08, LEX nr

422147). 

W wyjaśnieniach sądy przyjmują, że opłata wstępna ma

charakter samoistny. Jej poniesienie jest warunkiem koniecz-

nym do realizacji umowy leasingu, co ma oznaczać, że nie do-

tyczy ona okresu, na jaki umowa została zawarta. Odnosi się

ona nie tyle do samego trwania usługi leasingu, ile do prawa

do skorzystania z niego. Jest wnoszona zanim jeszcze leasing

zostanie uruchomiony. Z zasady to właśnie od niej zależy to,

czy do leasingu w ogóle dojdzie (wyrok NSA z 15.09.2011 r.,

II FSK 451/10, LEX nr 1068712; wyrok WSA w Warszawie

z 3.10.2008 r., III SA/Wa 1080/08, LEX nr 514996; wyrok

WSA w Warszawie z 17.06.2008 r., III SA/Wa 24/08, LEX nr

531457). 

Wyjątek określony w art. 15 ust. 4d zd. 2 u.p.d.o.p. nie ma

zastosowania, jeśli koszt może być przypisany do konkretne-

go okresu, krótszego niż rok podatkowy. Rata przygotowaw-

cza dotyczy okresu od dnia podpisania umowy do dnia wyda-

nia przedmiotu leasingu do używania, stanowiąc wynagrodze-

nie finansującego za czynności przygotowawcze do wydania

przedmiotu leasingu. W rezultacie możliwe jest przyporząd-

kowanie spornego kosztu do danego roku podatkowego.

O rozliczeniu danego kosztu podatkowego w czasie decyduje

treść art. 15 ust. 4d wskazanej ustawy, a nie zasady rachunko-

wości (wyrok NSA z 19.03.2010 r., II FSK 1731/08, LEX nr

598886). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zwraca uwa-

gę, że rozważając kwestię możliwości jednorazowego zalicze-

nia w koszty uzyskania przychodu czynszu inicjalnego oraz

czynszu zerowego umowy leasingu operacyjnego zawartej na

okres dłuższy niż rok, należy w każdym przypadku mieć na

uwadze to, czy czynsz taki dotyczy całego okresu, na jaki zo-

stała zawarta umowa. Charakter opłaty wstępnej może wyni-

kać bowiem z jej funkcji w trakcie negocjowania i zawierania

umowy leasingu. W sytuacji gdy czynsz inicjalny czy czynsz ze-

rowy mają charakter płatności samoistnej, bezzwrotnej, nie-

zależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trak-

cie trwania umowy, jej poniesienie jest zaś warunkiem ko-

niecznym do realizacji umowy leasingu — to winna zostać za-

liczona do kosztów jednorazowo, w dacie poniesienia kosztu

bez konieczności rozliczania jej w czasie. Świadczenie takie

jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy

leasingu oraz wydaniem jej przedmiotu, również w sensie cza-

sowym i nie można uznać, że dotyczy ono całego okresu, na

jaki została zawarta umowa. Natomiast w sytuacji, gdy z cha-

rakteru czynszu inicjalnego czy czynszu zerowego bądź treści
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umowy wynika, że dotyczą one całej umowy leasingu i pobie-

rane są na poczet usługi wykonywanej przez cały okres jej

trwania (np. zawierają prowizję, wynagrodzenie dla finansu-

jącego czy kaucję), wówczas nie mogą one być uznane za

koszt jednorazowy w momencie ich poniesienia. Takie świad-

czenia winny być rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania

umowy leasingu (wyrok WSA w Poznaniu z 9.06.2011 r.,

I SA/Po 55/11, LEX nr 1100142). 

Również WSA w Łodzi wskazywał, że „skoro umowy le-

asingu zostały zawarte na okres dłuższy niż jeden rok podat-

kowy, a opłaty wstępne, jako części składowe wynagrodzenia

finansującego za użyczenie przedmiotu leasingu do używania,

dotyczą całego okresu obowiązywania tych umów i nie sposób

określić jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to

oczywistym jest, iż w tych okolicznościach faktycznych opłaty

te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

danego roku podatkowego proporcjonalnie do okresu trwa-

nia umowy” (wyrok WSA w Łodzi z 24.09.2009 r., I SA/Łd

286/09, LEX nr 623111). 

Również WSA w Białymstoku zwraca uwagę, że rozlicze-

nie kosztów opłaty wstępnej (inicjalnej, początkowej) zależne

będzie od postanowień konkretnej umowy leasingu. 

Jeżeli w umowie leasingu nie określono, iż opłata inicjalna

jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej

trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy w momen-

cie poniesienia. Trudno zgodzić się ze zdaniem sądu, że nie

ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który doty-

czy okresu przekraczającego rok podatkowy (wyrok WSA

w Białymstoku z 21.04.2009 r., I SA/Bk 112/09, LEX nr

535378), skoro dotyczy usługi. 

Jeżeli w umowie leasingu nie określono, iż opłata inicjalna

jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej

trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momen-

cie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją ja-
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Tabela 4
Kalkulacja rat płatności leasingowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw podatkowych od osób prawnych. 

Przepis prawa Do końca roku 2006 Od początku roku 2007 do roku 2018

Art. 15 ust. 1 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione

w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów

wymienionych w art. 16.1. (…)

Art. 15 ust. 4 Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko 

w roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są

potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach

poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące

przychodów roku podatkowego oraz określone co do

rodzaju i kwoty kosztów uzyskania, które zostały

zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono,

jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku

podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było

możliwe, w tym przypadku są one potrącane w roku,

w którym zostały poniesione.

Art. 15 ust.4b brak

Art. 15 ust. 4d brak

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem

kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (…)

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane

z przychodami, poniesione w latach poprzedzających

rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są

potrącalne w tym roku podatkowym, w którym

osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, 

z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane

z przychodami, odnoszące się do przychodów danego

roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego

roku podatkowego (…) są potrącalne w roku

podatkowym, w którym osiągnięte zostały

odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty

bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne

w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą

okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest

możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego

roku podatkowego, w takim przypadku stanowią

koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do

długości okresu, którego dotyczą.



ko koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podat-

kowy. Gdyby bowiem tak przyjąć, to nie byłoby różnicy mię-

dzy przedmiotową opłatą, a jednorazową płatnością z tytułu

świadczenia usługi leasingu za cały okres trwania leasingu

uiszczoną z góry. 

W przytoczonych wyrokach sądów nie odnoszono się do

związku kosztów z przychodami. Nie odnoszono się do tego,

czy ponoszona opłata wstępna stanowi koszt bezpośredni czy

pośredni uzyskania przychodów. A czy opłata wstępna może

stanowić koszt bezpośredni uzyskania przychodów? Jeśli

opłata wstępna jest ponoszona w leasingu operacyjnym

w związku z używaniem składników majątkowych (środków

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), wykorzysty-

wanych przy produkcji, to może zostać zaliczona do kosztów

bezpośrednich wytwarzanych produktów wtedy, kiedy będzie

stanowić element kosztów wytworzenia — z wyłączeniem po-

średnich kosztów stałych w części nieuzasadnionej. 

Natomiast rozliczenie opłaty wstępnej proporcjonalnie do

czasu trwania umowy powinno nastąpić wtedy, kiedy nie sta-

nowi ona kosztów wytworzenia produktów, ale w sposób po-

średni przyczynia się do powstawania przychodów. Będzie

ona zaliczana wtedy do kosztów ogólnogospodarczych lub

ogólnoadministracyjnych, kosztów, które ponoszone są bez

względu na fakt dokonywania sprzedaży, czyli osiągania przy-

chodów. Są to koszty określane mianem ogólnego zarządu,

sprzedaży czy handlowych. Z kolei w leasingu finansowym

opłata wstępna wnoszona przez korzystającego stanowi

zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. Opłata manipu-

lacyjna oraz koszty ponoszone do czasu przyjęcia składnika

do użytkowania stanowią koszty rozliczane w czasie poprzez

odpisy amortyzacyjne, a te zwiększają koszty wytworzenia

produktów będące kosztami bezpośrednimi uzyskania przy-

chodów. 

PPooddssuummoowwaanniiee

W orzecznictwie sądowym wysuwane są tezy, że wstępna

opłata leasingowa ma charakter samoistny, bezzwrotny i że

nie jest przypisana do poszczególnych rat leasingowych uisz-

czanych w trakcie trwania umowy, stanowi koszt pośredni —

jednorazowy w dacie poniesienia i nie trzeba jej rozliczać

w kosztach podatkowych proporcjonalnie do czasu trwania

umowy leasingu, ale jednocześnie warunkuje zawarcie umo-

wy leasingu. 

Przeprowadzone w artykule rozważania przyczyniły się do

obalenia postawionych tez. Pomocne w tym względzie były

pytania o charakter opłaty i moment zaliczenia w koszty.

Opłata wstępna (inicjalna) nie ma charakteru opłaty samoist-

nej i niezależnej od pozostałych rat, ponieważ od jej wysoko-

ści zależy wysokość pozostałych opłat. Jeżeli wstępna opłata

leasingowa warunkuje zawarcie umów, z czym wszystkie zain-

teresowane strony się zgadzają, to jednak należy ją wiązać

właśnie z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym. 

Kwestia związana z momentem potrącalności kosztów

uzyskania przychodów została uregulowana w przepisach

art. 15 ust. 4 oraz art. 15 ust. 4b-4e u.p.d.o.p. w brzmieniu

wprowadzonym nowelą z 16.11.2006 r. Opłata ta może być

ujmowana w księgach rachunkowych jako wydatek jednora-

zowy ze względu na nieistotną wartość. Wtedy też nie ist-

niałby obowiązek rozliczania jej proporcjonalnie do okresu

trwania umowy. W sytuacji, kiedy wstępna opłata leasingo-

wa stanowi istotną wartość, to należy zaliczać ją do kosztów

uzyskania przychodów sukcesywnie do upływu czasu trwa-

nia umowy. 

Moment pokrycia opłat wydatkami nie zmienia ich sensu

ekonomicznego. Jeśli opłata ma charakter prowizji pobiera-

nej za zawarcie umowy, to również stanowi część wynagro-

dzenia należnego finansującemu. Służy pokryciu bieżących

kosztów działalności podmiotu finansującego. Nie jest ode-

rwana od umowy. 

Bez względu na nazewnictwo, w przypadku gdy pierwsza

rata (czynsz inicjalny, opłata wstępna) warunkuje zawarcie

umowy leasingu, ma charakter opłaty, bez której nie dojdzie

do podpisania umowy oraz wpływa na wysokość opłat leasin-

gowych, powinna być rozliczana proporcjonalnie do czasu

trwania umowy. 

Opłata wstępna może stanowić koszt bezpośredni uzyska-

nia przychodów jako element kosztów wytworzenia. 

Definicja opłat leasingowych, zawarta w KSR 5, jest za wą-

ska, ponieważ zawęża moment ich ponoszenia tylko do okre-

su użytkowania składnika. Uzależnienie zaliczenia opłat do

kosztów całej umowy tylko od okresu użytkowania składnika

powoduje brak powiązania opłaty wstępnej z przedmiotem

umowy. 
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1 Prawo wieczystego użytkowanie gruntu zostało uznane za przedmiot umowy leasingu od 2013 r., a jego leasing ma takie same skutki jak leasing gruntu (art. 17i

u. p. d. o. p.). 
2 Ustawa o rachunkowości ani ustawy o podatkach dochodowych nie wprowadzały jak dotąd pojęć leasingu operacyjnego i finansowego. Zgodnie z ich przepisami

należy jednak dokonywać rozróżnienia umów. 
3 Według MSSF 16 data rozpoczęcia okresu leasingu (data rozpoczęcia) to data, w której leasingodawca udostępnia składnik aktywów do użytkowania leasingo-

biorcy. 
4 Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ponosi opłaty leasingowe na rzecz leasingodawcy z tytułu prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów w okresie le-

asingu obejmujące: 

a) stałe opłaty leasingowe pomniejszone o zachęty leasingowe; 

b) zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki; 

c) cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji; oraz

d) kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu. 

W przypadku leasingobiorcy opłaty leasingowe obejmują również kwoty, których zapłacenia przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanych wartości

końcowych. 
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5 Leasingodawcy ujmują aktywa oddane w leasing finansowy w bilansie i prezentują je jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. 
6 Opłata manipulacyjna, inaczej zwana w KSR 5 opłatą za zawarcie umowy. 
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W książce zaprezentowano różne wątki teoretyczne dyskusji nad zarządzaniem

projektami w innowacjach i podjęto próbę całościowego opracowania zagadnie-

nia znajdującego się na styku subdyscyplin zarządzania projektami i zarządzania

innowacjami. Monografia składa się z trzech części. W części pierwszej omówio-

no problemy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. W części drugiej omó-

wiono strategie zarządzania projektami innowacyjnymi, które zostały zidentyfi-

kowane w ramach badań literaturowych. W część trzeciej zaprezentowano syn-

tezę badań empirycznych autorki, obejmujących wielokrotne studia przypadków:

młodych spółek technologicznych, korporacji transnarodowych oraz giełdowych

spółek budowlanych z rynku polskiego. Na zakończenie została zaproponowana

autorska koncepcja zarządzania projektami we wdrażaniu innowacji, jak również

mapa metod, które mogą uzupełnić instrumentarium kierownika projektu wdra-

żającego przedsięwzięcia oparte na innowacji. 

Książka jest skierowana zarówno do badaczy, zajmujących się tematyką innowa-

cyjności, zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami, jak i prakty-

ków: zarządów przedsiębiorstw, kierowników projektów oraz pracowników ze-

społów projektowych. Przeglądowy charakter nadaje publikacji wymiar kompen-

dium wiedzy, wspierającego organizacje w budowie kompetencji zarządzania

projektami we wdrażaniu innowacji. Zaprezentowane wyniki stanowią również inspirację do dyskusji i podejmo-

wania tematów dalszych badań. 
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