
 

 

Leasing operacyjny samochodu osobowego  

1) Jakie muszą być spełnione warunki, aby pod względem podatkowym leasing uznać za leasing operacyjny? 

Aby umowę leasingu zaliczyć do leasingu operacyjnego, muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 23b ustawy o PDOF i art. 17b ustawy o PDOP, 

tj.:  

1) umowa została zawarta:  

 na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji - jeżeli przedmiotem umowy są podlegające odpisom 

amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, 

 na okres co najmniej 10 lat - jeżeli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;  

2) suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, nie będzie niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu. 

Normatywny okres amortyzacji to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek 

amortyzacyjnych, w którym następuje całkowita amortyzacja środka trwałego. Przykładowo - dla samochodów stawka amortyzacyjna zgodna z Wykazem 

wynosi 20%. Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat, a minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego samochodu wynosi 2 

lata (5 lat x 40%).  

Natomiast do sumy opłat, o których mowa w drugim z powyższych warunków, należy zaliczyć: opłatę wstępną (czynsz inicjalny, czynsz zerowy), raty 

leasingowe oraz cenę wykupu pojazdu. Do sumy opłat nie zalicza się natomiast podatku VAT oraz:  

1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,  

2) podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy 

leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków 

i składek niezależnie od opłat za używanie,  

3) kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego. 

Przykład  

Z umowy leasingu wynika:  

 czas trwania umowy: 3 lata, 

 wartość początkowa samochodu 100.000 zł, 

 opłata wstępna: 20.000 zł, 

 miesięczne raty leasingowe (35 rat): 2.000 zł plus składka na ubezpieczenie pojazdu: 500 zł, 

 cena wykupu pojazdu po zakończeniu umowy leasingu: 30.000 zł  

(uwaga! - podane kwoty są kwotami netto).  

Ustalenie sumy opłat związanych z umową leasingu: 20.000 zł + (2.000 zł x 35 rat) + 30.000 zł = 120.000 zł (kwota składek na ubezpieczenie pojazdu nie 

ma znaczenia).  

Ponieważ suma opłat jest wyższa od wartości początkowej samochodu i umowa została zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata, spełnione są warunki 

do uznania leasingu za leasing operacyjny. 



2) Użytkujemy samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Czy mamy obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 

Czy jeżeli wartość leasingowanego pojazdu przekracza 20.000 euro, zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych podlega ograniczeniu? 

Podatnik, który użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu. W tym bowiem przypadku pomimo, że samochód nie jest zaliczony przez korzystającego do środków trwałych, nie obowiązuje limit zaliczania 

do kosztów kwoty wynikającej z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez obowiązujące stawki za 1 kilometr przebiegu (art. 23 ust. 3b 

ustawy o PDOF i art. 16 ust. 3b ustawy o PDOP). Nie ma również znaczenia, że wartość pojazdu przekracza 20.000 euro. Ograniczenie to bowiem dotyczy 

podmiotu, który dokonuje amortyzacji, czyli firmy leasingowej.  

Podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe, np Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2008 r., nr IPPB1/415-

230/08-2/JK czy Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku w postanowieniu z 17 lipca 2007 r., nr RO-XV/415/PDOF-318/235/PL/07.  

   

WAŻNE: Jeżeli na potrzeby działalności gospodarczej podatnik użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 

do kosztów podatkowych może zaliczyć wszystkie wydatki związane z zawartą umową leasingową, tj. zarówno opłaty wstępne, raty leasingowe, 

jak też inne wydatki eksploatacyjne, np. na zakup paliwa, części zamiennych (z wyjątkami, o których mowa poniżej). 

Od powyższej zasady są jednak pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie pojazdu. W tym bowiem 

przypadku zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP, z którego wynika, że nie uważa się za koszty 

uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w tej części, która dotyczy wartości samochodu powyżej kwoty 20.000 

euro. Przy czym przeliczenia powyższego limitu na złote dokonuje się według kursu:  

 sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia - jeżeli podatnik stosuje przepisy ustawy o PDOF, 

 średniego NPB z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia - jeżeli podatnik stosuje przepisy ustawy o PDOP.  

Przykład  

W działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu. Do celów ubezpieczenia wartość samochodu 

określono na kwotę 160.000 zł, a składka na ubezpieczenie wynosiła 6.000 zł. Równowartość 20.000 euro na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia 

wynosiła 80.000 zł (zastosowano kurs przykładowy).  

Obliczenie kwoty składek na ubezpieczenie pojazdu, które podatnik zaliczy do kosztów podatkowych:  

(80.000 zł : 160.000 zł) x 100% = 50%  

6.000 zł x 50% = 3.000 zł 

Pozostała kwota ubezpieczenia (6.000 zł - 3.000 zł = 3.000 zł) nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. 

Warto również dodać, że kosztem podatkowym nie są również wydatki na remonty powypadkowe samochodu w przypadku braku ubezpieczenia 

dobrowolnego. Jednak w przypadku leasingu praktyką jest wykupowanie ubezpieczenia dobrowolnego, zatem powyższe ograniczenie w zaliczaniu 

wydatków do kosztów podatkowych w omawianym przypadku zazwyczaj nie ma zastosowania.  

3) Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego na okres 3 lat. Czy ratę „zerową”, która znacznie przekracza ratę miesięczną, można zaliczyć 

do kosztów podatkowych w miesiącu jej poniesienia? 

Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje 

do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie (korzystającemu) podlegające amortyzacji 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty (art. 23a pkt 1 ustawy o PDOF i art. 17a pkt 1 ustawy o PDOP).  

Jeżeli umowa leasingowa została zawarta w celu osiągnięcia przychodów lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wydatki związane z tą 

umową stanowią koszty podatkowe (z wyjątkiem, który nie dotyczy przedmiotowej sprawy). Opłaty związane z zawartą umową są kosztami innymi, niż 

bezpośrednio związane z przychodami i co do zasady podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych z chwilą ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą 

okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty podatkowe 

proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.  



Zawierając umowę leasingu, podatnicy zobowiązani są niekiedy ponieść różne opłaty, które warunkują zawarcie umowy leasingowej. Leasingodawcy 

pobieranym opłatom nadają różne nazwy. Są to: raty zerowe, opłata wstępna czy czynsz inicjalny.  

   

WAŻNE: O sposobie rozliczenia opłat związanych z umową leasingu pod kątem podatkowym nie decyduje przyjęte nazewnictwo, lecz ich 

rzeczywisty charakter. 

Wstępne opłaty są zazwyczaj stosunkowo wysokie, gdyż wynoszą 10-40% wartości przedmiotu leasingu. Stąd pojawia się wątpliwość, czy opłaty te mogą być 

jednorazowo zaliczone do kosztów podatkowych, czy powinny być rozliczane w czasie.  

   

WAŻNE: Jeżeli uiszczenie opłaty wstępnej, raty zerowej czy też czynszu inicjalnego jest warunkiem zawarcia umowy leasingowej, uznać należy, 

że jest to koszt związany z całą umową i powinien być rozliczany proporcjonalnie do okresu, na który umowę tę zawarto. 

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Poznaniu (interpretacja indywidualna z 14 listopada 2008 r., nr ILPB3/423-

515/08-2/KS):  

„(…) Wnioskodawca wskazał, iż wydatki, tj. czynsz „O”, opłatę manipulacyjną przy zawarciu umowy z pierwszym leasingodawcą oraz prowizję i opłatę 

wstępną przy zawarciu umowy z drugim leasingodawcą, zobowiązany był zapłacić w dniu zawarcia ww. umów.  

Należy podkreślić, iż bez względu na nazewnictwo (czynsz zerowy, opłata wstępna) - jeżeli uiszczenie wynikające z umów leasingu określonych kwot jest 

warunkiem skuteczności tych umów (ich zawarcia) to - z uwagi na tę właśnie rolę - należy przyjmować, że są to koszty dotyczące całej umowy i ściśle 

określonego czasu ich trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy. Z tego względu, opłaty o charakterze wstępnym, wymagalne w dniu zawarcia 

przedmiotowych umów, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu ich trwania. (…)”  

Inaczej natomiast będzie w przypadku, gdy opłaty powyższe nie mają charakteru opłaty wstępnej i nie są warunkiem zawarcia umowy leasingowej. 

Wówczas opłaty te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich poniesienia. Potwierdzają to również organy podatkowe, np. 

Izba Skarbowa w Warszawie (interpretacja indywidualna z 12 grudnia 2008 r., nr IPPB5/423-86/08-2/AS):  

„(…) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika także, iż rata „zerowa” nie warunkuje rozpoczęcia umowy leasingu, jest płatna w podstawowym okresie 

umowy leasingu według harmonogramu, po uruchomieniu leasingu.  

(…) należy stwierdzić, że o ile przedmiot leasingu wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej i umowa leasingu spełnia 

warunki wskazane w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zerowa rata czynszu jest rozliczona jako pierwsza rata leasingu, 

nie mającą charakteru wstępnego, Spółka ma prawo zaliczyć w pełnej wysokości powyższą opłatę leasingową do kosztów uzyskania przychodów w dacie 

poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…)”  

Podobne stanowisko zaprezentowała również Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2008 r., nr ILPB3/423-491/08-4/DS.  

Uwaga! Powyższe zasady rozliczania opłat związanych z umową leasingową nie dotyczą podatników prowadzących podatkową księgę przychodów 

i rozchodów metodą uproszczoną. W ich bowiem przypadku opłaty powyższe należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dniu wystawienia faktury. 

Nie ma zatem konieczności rozliczania kosztów w czasie.  

4) Czy VAT z faktur dokumentujących opłaty wstępne, czynsz leasingowy oraz inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdu podlega odliczeniu? 

VAT od wydatków związanych z umową leasingu  

Pierwszym warunkiem, który musi być spełniony, aby VAT od opłat związanych z leasingiem podlegał odliczeniu, to istnienie związku poniesionego wydatku 

z czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli natomiast leasing związany jest zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi od podatku od towarów 

i usług, VAT podlega odliczeniu przy zastosowaniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.  

Ponieważ w omawianym przypadku mowa o leasingu samochodu osobowego, należy również pamiętać, że zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, 

w przypadku użytkowania samochodu osobowego m.in. na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego 

od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów 

i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.  

   



WAŻNE: Jeżeli samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu wykorzystywany jest do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wszelkie płatności związane z umową leasingową 

w wysokości 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł. 

 

   

Przykład  

Podatnik zawarł umowę leasingu na 3 lata. Zgodnie z umową:  

 czynsz zerowy wynosi: 20.000 zł netto (plus VAT: 4.400 zł), 

 miesięczny czynsz leasingowy (35 rat): 2.000 zł (plus VAT: 440 zł), 

 łączna wartość opłat związanych z umową leasingu: 20.000 zł + (2.000 zł x 35 rat) = 90.000 zł netto, 

 VAT od łącznych opłat: 90.000 zł x 22% = 19.800 zł.  

Podatnik ma prawo do odliczania VAT w wysokości 60% kwoty wynikającej z faktury, aż do momentu, gdy łącznie odliczenie wyniesie 6.000 zł. Podatnik 

odliczy zatem VAT naliczony:  

 z faktury dokumentującej czynsz zerowy: 4.400 zł x 60% = 2.640 zł, 

 przez kolejne 12 miesięcy VAT naliczony z faktur dokumentujących ratę leasingową: (440 zł x 60%) x 12 m-cy = 3.168 zł, 

 z 13-tej raty podatnik odliczy jedynie 192 zł, co wynika z wyliczenia: 6.000 zł - (2.640 zł + 3.168 zł) = 192 zł, 

 VAT naliczony niepodlegający odliczeniu wyniesie: 19.800 zł - 6.000 zł = 13.800 zł, tj.:  

 nieodliczony VAT z faktury za czynsz zerowy: 4.400 zł x 40% = 1.760 zł, 

 nieodliczony VAT od 12 miesięcznych rat: (440 zł x 40%) x 12 = 2.112 zł, 

 nieodliczony VAT z 13-tej raty: 440 zł - 192 zł = 248 zł, 

 VAT z pozostałych rat miesięcznych: 440 zł x 22 raty = 9.680 zł, 

 razem nieodliczony VAT: 1.760 zł + 2.112 zł + 248 zł + 9.680 zł = 13.800 zł.  

VAT z faktury dokumentującej wykup pojazdu  

Jak zaznaczono powyżej - VAT od rat leasingowych podlega odliczeniu jedynie w ograniczonym zakresie. Może wówczas rodzić się pytanie, czy w przypadku, 

gdy po zakończeniu umowy leasingu podatnik wykupuje użytkowany wcześniej samochód, lecz limit odliczenia VAT od rat leasingowych w wysokości 6.000 zł 

został już wyczerpany, to czy podatnik może odliczyć również część VAT z faktury dokumentującej wykup pojazdu? Organy podatkowe w tej kwestii zajmują 

korzystne dla podatnika stanowisko, uznając, że umowa kupna-sprzedaży jest odrębną umową od umowy leasingu. Tym samym podatnikowi 

przysługuje „nowy” limit odliczenia. Fakt, że podatnik odliczył już 6.000 zł VAT z tytułu rat leasingowych, pozostaje bez znaczenia. Tak uznała przykładowo 

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2008 r., nr ILPP1/443-321/08-2/BD:  

„(…) wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - niezwiązaną z samą umową leasingu, co do której przysługuje podatnikowi 

prawo do odliczenia podatku określonego w art. 86 ust. 3, jednak z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. (…)”  

Podobne stanowisko zaprezentowała również Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2008 r., nr IBPP1/443-493/07/AW oraz 

Urząd Skarbowy w Koninie w postanowieniu z 15 czerwca 2007 r., nr PV-440/IP/16/2007.  

VAT od pozostałych wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu  



Ograniczenia w odliczaniu VAT w wysokości 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze (nie więcej niż 6.000 zł) nie stosuje się do innych wydatków 

związanych z użytkowaniem pojazdu (np. do wydatków na naprawy, remonty itp.). W tym bowiem przypadku VAT podlega odliczeniu w całości (jeżeli 

wydatek związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Tak też uznają organy podatkowe, np. Łódzki Urząd Skarbowy (postanowienie z 3 

kwietnia 2006 r., nr ŁUS-III-2-443/6/06/MJS) czy Izba Skarbowa w Opolu (decyzja z 23 października 2007 r., nr PP-II/443-43/07/BT/KLM):  

„(…) Przepis art. 86 ust. 7 ustawy VAT stanowi, że w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których 

mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty 

podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie 

użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 

6.000 zł. Powołany wyżej przepis ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku użytkowania aut na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu lub umowy o podobnym charakterze. Zatem intencją ustawodawcy było ograniczenie dotyczące podatku naliczonego jedynie od czynszu 

(raty) wynikającego z zawartej umowy leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem i istotą jest udostępnienie 

pojazdu osobowego do odpłatnego używania. Usługa kompleksowej naprawy powypadkowej nie jest więc związana przepisem z art. 86 ust. 7 ww. 

ustawy. Ograniczenie to również nie wiąże podatników, którzy korzystają z usługi serwisowej oferowanej przez samego Leasingodawcę (podkreśl. 

red.). (…)”  

Należy oczywiście pamiętać, że w przypadku zakupu paliwa do samochodu osobowego VAT nie podlega odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 

ustawy o VAT.  

5) Czy nieodliczony VAT stanowi koszt podatkowy? 

Co do zasady, VAT nie jest kosztem uzyskania przychodów. Od powyższego przewidziano jednak pewne wyjątki. Kosztem podatkowym jest bowiem m.in. 

VAT naliczony, który nie podlega odliczeniu (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o PDOF oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o PDOP).  

Jak opisano powyżej, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie części podatku wykazanego w fakturach dokumentujących opłaty związane z leasingiem. 

Zatem zgodnie z powołanymi przepisami - nieodliczony VAT podatnik może zarachować w ciężar kosztów podatkowych.  

   

WAŻNE: Jeżeli opłata wstępna związana z zawarciem umowy leasingu rozliczana jest pod względem podatkowym proporcjonalnie do okresu, na 

który zawarto tę umowę, również nieodliczony VAT powinien być rozliczany w czasie. 

 

   

Przykład  

Przyjmując dane z poprzedniego przykładu oraz zakładając, że podatnik rozlicza czynsz zerowy co miesiąc, przez okres, na który zawarta jest umowa 

leasingowa, podatnik zaliczy do kosztów podatkowych:  

 w 1-szym miesiącu trwania umowy (poniesiono jedynie opłatę za czynsz zerowy):  

 czynsz zerowy: 20.000 zł : 36 rat = 555,56 zł, 

 niepodlegający odliczeniu VAT z faktury za czynsz zerowy: 1.760 zł : 36 rat = 48,89 zł, 

 razem koszt podatkowy: 555,56 zł + 48,89 zł = 604,45 zł;  

 w 2-gim miesiącu trwania umowy:  

 koszt związany z czynszem zerowym: 604,45 zł, 

 miesięczną ratę leasingową netto: 2.000 zł, 

 niepodlegający odliczeniu VAT z faktury za ratę leasingową:  

176 zł (440 zł x 40%), 



 razem miesięczne koszty podatkowe: 604,45 zł + 2.000 zł + 176 zł = 2.780,45 zł.  

Podobnego rozliczenia kosztów podatnik będzie dokonywał w kolejnych miesiącach trwania umowy leasingowej, uwzględniając odpowiednią kwotę podatku 

naliczonego, niepodlegającego odliczeniu. 

6) Jak ująć wydatki poniesione z tytułu zawarcia umowy leasingu samochodu osobowego w księgach rachunkowych? 

 

Ujęcie wydatków związanych z leasingiem pojazdu w księgach rachunkowych uzależnione jest od tego, czy dla celów bilansowych leasing ten uznawany jest 

za leasing operacyjny, czy finansowy. W tym bowiem zakresie obowiązują inne uregulowania, niż w ustawach o podatku dochodowym.  

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w przypadku zawarcia umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, środki te 

i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:  

1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,  

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej 

z dnia nabycia,  

3) 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,  

4) 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 finansującego za świadczenia dodatkowe, 

podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,  

5) zawiera 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,  

6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa 

korzystający,  

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego; może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez 

wprowadzania w nim istotnych zmian. 

W praktyce większość umów leasingowych spełnia warunki do uznania ich za leasing finansowy z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, pomimo, że dla 

celów podatkowych jest to leasing operacyjny. Jednak ustawa o rachunkowości dopuszcza pewne uproszczenie, które zezwala umowę leasingu traktować 

tak, jak dla celów podatkowych (art. 3 ust. 6 ww. ustawy). Jest to jednak możliwe jedynie wówczas, gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie 

podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 ww. ustawy.  

   

Przykład  

Podatnik użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, który dla celów podatkowych uznany jest za leasing operacyjny. Ponieważ 

sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, również dla celów bilansowych jednostka zalicza umowę leasingu 

do leasingu operacyjnego. Jednostka ujmuje koszty jedynie w układzie rodzajowym.  

Z umowy leasingu wynika:  

 czas trwania umowy: 3 lata, 

 opłata wstępna (będąca warunkiem zawarcia umowy leasingu): 20.000 zł (plus VAT 4.400 zł), 

 miesięczne raty leasingowe (35 rat): 3.000 zł (plus VAT: 660 zł).  



Dekretacja:  

   

1. Faktura VAT od leasingodawcy za opłatę wstępną: 
 

   a) wartość brutto z faktury:  24.400 zł 

      - Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”  

        (w analityce: Konto leasingodawcy);  

   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (4.400 zł × 60%):  2.640 zł 

      - Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”; 
 

   c) wartość netto powiększona o VAT naliczony  

      niepodlegający odliczeniu:  

      20.000 zł + (4.400 zł x 40%):  21.760 zł 

      - Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”.   

2. Rozliczenie opłaty wstępnej: 
 

   a) zaliczenie opłaty do kosztów podatkowych:  21.760 zł 

      - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”:  

        (w analityce: Usługi obce),  

      - Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”; 
 

   b) zarachowanie opłaty do rozliczenia w czasie:  21.760 zł 

      - Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,  

      - Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”;  

   c) zaliczenie raty opłaty wstępnej do kosztów danego miesiąca:  

      (21.760 zł : 36 m-cy):  604,44 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:  3.660 zł 

      - Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”  

        (w analityce: Konto leasingodawcy);  

   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: (660 zł × 60%):  396 zł 

      - Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”; 
 

   c) wartość netto powiększona o VAT naliczony  

        niepodlegający odliczeniu:  

       [3.000 zł + (660 zł x 40%)]:  3.264 zł 

      - Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”. 
 

4. Zaliczenie kwoty czynszu w koszty:  3.264 zł 

      - Wn konto 40 „Koszty według rodzajów”  

        (w analityce: Usługi obce),  

      - Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”. 
 

 

   

Uwaga! Gdy łącznie odliczony VAT osiągnie kwotę 6.000 zł, opłatę z tytułu czynszu podatnik będzie zaliczał do kosztów podatkowych w kwocie brutto. 

Jeżeli dla celów podatkowych leasing uznany jest za leasing operacyjny, a dla celów bilansowych - za finansowy, a roczne sprawozdanie finansowe 

korzystającego podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, leasing ten bezwzględnie należy ująć w księgach jako leasing finansowy, tj. zaliczyć składnik 

majątku użytkowany na podstawie ww. umowy do środków trwałych i naliczać odpisy amortyzacyjne. Tym samym, skorzystanie z uproszczenia 

przedstawionego powyżej nie jest możliwe.  

Mogą wówczas pojawić się wątpliwości, jak wydatki związane z leasingiem ująć w księgach rachunkowych. Szczególną trudność może sprawić ujęcie 



w księgach leasingu operacyjno-finansowego samochodu osobowego, gdyż VAT od tych wydatków podlega odliczeniu jedynie w części. Dlatego też sposób 

ewidencji prezentujemy poniżej.  

   

Przykład  

Leasing operacyjny samochodu osobowego pod względem bilansowym jednostka traktuje jak leasing finansowy. Przyjmując dane z poprzedniego przykładu 

oraz zakładając, że wartość ofertowa samochodu wynosiła 100.000 zł, podatnik dokonał obliczeń:  

 łączna wartość opłat: 20.000 zł + (3.000 zł x 35 rat) = 125.000 zł (netto); 

 podział raty na część kapitałową i odsetkową:  

 część odsetkowa: (125.000 zł - 100.000 zł) : 35 rat = 714,29 zł, 

 część kapitałowa: 3.000 zł - 714.29 zł = 2.285,71 zł;  

 ustalenie wartości początkowej środka trwałego:  

 wartość ofertowa samochodu (część kapitałowa): 100.000 zł, 

 udział części kapitałowej w łącznych opłatach: (100.000 zł : 125.000 zł) x 100% = 80%, 

 VAT od łącznych opłat: 125.000 zł x 22% = 27.500 zł, 

 VAT podlegający odliczeniu: 6.000 zł (27.500 zł x 60%, nie więcej niż 6.000 zł), 

 VAT niepodlegający odliczeniu przypadający na część kapitałową: (27.500 zł - 6.000 zł) x 80% = 17.200 zł, 

 wartość początkowa środka trwałego: 100.000 zł + 17.200 zł = 117.200 zł.  

Jednostka przyjęła okres amortyzacji 3 lata (36 miesięcy), tj. okres, na który zawarto umowę leasingu. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie zatem: 

117.200 zł : 36 m-cy = 3.255,56 zł. 

Dekretacja:  

   

1. OT - przyjęcie samochodu do ewidencji środków trwałych:  117.200 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:  24.400 zł 

      - Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”  

        (w analityce: Konto leasingodawcy);  

   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (4.400 zł × 60%):  2.640 zł 

      - Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”; 
 

   c) wartość netto powiększona o VAT naliczony  

       niepodlegający odliczeniu  

       20.000 zł + (4.400 zł x 40%):  21.760 zł 

      - Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”; 
 

   d) przeniesienie opłaty wstępnej do rozliczenia:  21.760 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: 20.000 zł : 36 m-cy 

         = 555,56 zł,  

      • VAT niepodlegający odliczeniu dotyczący części  

         kapitałowej:  

         [(4.400 zł x 40%) x 80%] : 36 m-cy = 39,11 zł,  

      • razem część kapitałowa: 555,56 zł + 39,11 zł:  594,67 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):  

       [(4.400 zł x 40%) x 20%] : 36 m-cy:  9,78 zł 

      - Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,  

      - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”  

        (w analityce: Rozliczenie opłaty wstępnej). 
 

4. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny:  3.255,56 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:  3.660 zł 

      - Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”  

        (w analityce: Konto leasingodawcy);  

   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (660 zł × 60%):  396 zł 

      - Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”; 
 

   c) wartość netto powiększona o VAT naliczony  

       niepodlegający odliczeniu:  

       3.000 zł + (660 zł x 40%) =  3.264 zł 

      - Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”; 
 

   d) przeniesienie raty leasingowej do rozliczenia:  3.264 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: 2.285,71 zł,  

      • VAT niepodlegający odliczeniu dotyczący części  

         kapitałowej: (660 zł x 40%) x 80% = 211,20 zł;  

      • razem część kapitałowa: 2.285,71 zł + 211,20 zł:  2.496,91 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: 714,29 zł,  

      • VAT niepodlegający odliczeniu dotyczący części odsetkowej:  

        (660 zł x 40%) x 20% = 52,80 zł,  

      • razem część odsetkowa: 714,29 zł + 52,80 zł:  767,09 zł 

      - Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,  

      - Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”   



        (w analityce: Rozliczenie opłat leasingowych). 

7. Zapłata opłaty wstępnej i raty leasingowej: (24.400 zł + 3.660 zł) =  28.060 zł 

      - Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”  

        (w analityce: Konto leasingodawcy),  

      - Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”. 
 

 

Uwaga! Dla celów podatkowych odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast kosztami podatkowymi jest 1/36 wstępnej 

opłaty netto oraz rata miesięcznego czynszu leasingowego (wraz z nieodliczonym podatkiem VAT). Należy również pamiętać, że z raty leasingowej VAT 

podlega odliczeniu w wysokości 60% podatku wykazanego, lecz nie więcej niż 6.000 zł. Przy osiągnięciu ww. limitu podatnik zaprzestanie odliczania VAT, 

a ratę leasingową w kwocie brutto będzie zaliczał do kosztów podatkowych.  

Na zakończenie należy przypomnieć, że ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek tworzenia rezerw i ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową 

oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Obowiązek taki istnieje również w odniesieniu do umów leasingowych.  

Należy dodać, iż w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości, może ona odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Szczegółowe zasady ujmowania, wyceny i prezentacji należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, a także zasad ujawniania informacji ich dotyczących w sprawozdaniach finansowych określa Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) 

nr 2 „Podatek dochodowy”.  

W przypadku umów leasingowych wartości podatkowe aktywów i pasywów ustala się zgodnie z postanowieniami rozdziałów III-VI KSR nr 2.  

 

     
     

 

 


