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OPODATKOWANIE VAT LEASINGU OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE 
WYROKU TSUE sygn. C-164/16 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 października 2017 r. w sprawie Mercedes Benz (sygn. akt C-

164/16) dot. zasad opodatkowania VAT leasingu operacyjnego na gruncie przepisów o VAT. 

W wydanym wyroku TSUE wskazał, że leasing operacyjny może zostać zaklasyfikowany na 

gruncie VAT jako dostawa towarów, a nie jak dotychczas jako świadczenie usług. 

W opinii TSUE, jeżeli z warunków finansowych umowy leasingu można wywnioskować, że 

skorzystanie z opcji wykupu stanowi jedyny racjonalny gospodarczo wybór, którego 

leasingobiorca może dokonać w odpowiednim czasie, umowę taką należy uznać za dostawę 

towarów na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE. Przesłanką do uznania wykupu jako jedynego 

gospodarczo racjonalnego wyboru może być w szczególności sytuacja, w której: 

 kwota umownych rat odpowiada wartości rynkowej leasingowanej rzeczy wraz z 

kosztami finansowania, oraz 

 wykonanie opcji wykupu nie wiąże się po stronie leasingobiorcy z koniecznością 

zapłaty dodatkowej znaczącej kwoty. 

Zdaniem TSUE, w przypadku gdy cena wykupu jest stosunkowo niska, konsekwencje w 

podatku VAT takich umów leasingu powinny odpowiadać konsekwencjom leasingu 

finansowego. Oznacza to, że do sprzedaży towaru (pojazdu) dochodziłoby już w momencie 

jego wydania leasingobiorcy, co wiązałoby się z koniecznością zapłacenia VAT od wartości 

tego pojazdu już w momencie rozpoczęcia leasingu. 

Do wyroku TSUE odniosło się Ministerstwo Finansów, które w wypowiedziach dla prasy 

poinformowało, iż wyrok ten nie daje podstaw do podważenia dotychczasowej polskiej 

praktyki w zakresie kwalifikacji dla potrzeb VAT leasingu operacyjnego jako świadczenia 

usług. Zdaniem Ministerstwa Finansów polskie przepisy ustawy o VAT nie budzą w tym 

zakresie wątpliwości interpretacyjnych i są zgodnie z przepisami UE, a podatnicy nie muszą 

obawiać się prób kwestionowania swoich rozliczeń VAT w tym zakresie. Równocześnie 

jednak Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace analityczne dotyczące wyroku 

C-164/16 i nie można wykluczyć, iż na kanwie tego wyroku dojdzie w przyszłości do zmiany 

przepisów ustawy o VAT. 

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. 


