CESJA UMOWY LEASINGU I ZMIANA PODMIOTU FINANSUJĄCEGO NIE WPŁYWA
NA ROZLICZENIA PODATKOWE
Zwracamy Państwa uwagę na korzystną dla podatników uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 23 maja 2016 r. (sygn. II FPS 1/16), zgodnie z którą zmiana
leasingodawcy przed 1 stycznia 2013 r., bez modyfikacji innych warunków umowy leasingu, nie
wpływa na rozliczenia podatkowe.
Uchwala została podjęta w sprawie Spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług
leasingu samochodów. W ramach rozszerzenia prowadzonej działalności Spółka planowała nabyć od
innego podmiotu, świadczącego usługi w tym samym zakresie, stanowiące jego własność pojazdy
mechaniczne. Niniejsze pojazdy mechaniczne na moment zbycia stanowiły przedmiot umowy leasingu
zawartych przez zbywcę z korzystającymi. W wyniku powyższej transakcji:


nastąpiłaby zmiana podmiotu finansującego na różnych etapach trwania poszczególnych
umów leasingu,



bez zmian pozostawałyby inne warunki zawarte w umowach leasingu.

W przedmiotowej uchwale NSA orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r.
r., zmiana strony trwającej umowy leasingu nie uzasadnia ponownej weryfikacji ustawowych
warunków uznania takiej umowy leasingowej za leasing operacyjny na gruncie ustawy o CIT.
NSA podkreślił, że w przypadku zmiany wyłącznie strony umowy, treść umowy leasingu pozostaje bez
zmian. Bez zmian pozostają również te jej elementy, w zakresie których ustawa podatkowa przewiduje
określone wymogi. Nie można zatem mówić o "nowej umowie", ponieważ treść umowy pozostaje bez
zmian.
Od 1 stycznia 2013 r. ustawa o CIT wskazuje wprost w art. 17a pkt 2, iż w przypadku zmiany strony
lub stron umowy leasingu podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne
postanowienia umowy nie uległy zmianie;
W odniesieniu do omawianej kwestii, w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r., sądy
prezentowały rozbieżne stanowisko. Pomimo, iż niniejsza uchwała NSA wiąże w konkretnej sprawie,
to z pewnością wpłynie na ujednolicenie korzystnego dla podatników stanowiska sądów
administracyjnych orzekających w podobnych sprawach w zakresie stanu prawnego przed 1 stycznia
2013 r.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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