CESJA UMOWY LEASINGU TO NIE NOWA UMOWA
Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
(NSA) z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt II FSK 187/13), w którym NSA uznał, że zmiana
leasingobiorcy w umowie leasingu zawartej do końca 2012 roku nie wpływa na wynikające z niej
prawa i obowiązki podatkowe obu stron umowy.
Wyrok dotyczy Spółki prowadzącej działalność w zakresie świadczenia usług promocji oraz
marketingu w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych i szpitalach. W wyniku przeprowadzonej
restrukturyzacji Spółka objęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły m.in.
umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych zawarte przez dotychczasowego
leasingobiorcę przed 2012 rokiem. W drodze cesji umów leasingu Spółka weszła w prawa i obowiązki
dotychczasowego leasingobiorcy. Spółka wniosła o wydanie interpretacji Ministra Finansów (MF), w
celu potwierdzenia prawa do kontynuowania zaliczania do kosztów podatkowych opłat wynikających z
umowy leasingu.
MF nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, uznając, że w tej sytuacji prawa i obowiązki podatkowe
Spółki należy określić samoistnie, tak jakby zawarła ona nową umowę leasingu. Spółka uzyskała
jednak pozytywne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Wydając wyrok NSA zgodził się ze stanowiskiem
zaprezentowanym przez Spółkę, uznając że:


ustawodawca jako warunki pozwalające na zaliczanie opłat leasingowych do kosztów
podatkowych wskazuje wyłącznie elementy przedmiotowe umowy leasingu (okres trwania umowy,
przedmiot umowy, wysokość ustalonych opłat), nie nakłada jednak na podatników obowiązku
zachowania ciągłości podmiotowej umowy,



wstąpienie Spółki w prawa dotychczasowego leasingobiorcy nie powoduje zmiany
przedmiotowych elementów umowy leasingu operacyjnego, dlatego warunki umożliwiające
zaliczenie przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych zostaną
zachowane na zasadach właściwych dla dotychczasowego leasingobiorcy.

Przedmiotowy wyrok może w istotny sposób wpłynąć na ugruntowanie niejednolitego do tej pory
orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie skutków podatkowych cesji umów leasingu
zawartych w stanie prawnym do końca 2012 r. Obecnie, ze względu na brzmienie przepisów ustawy o
CIT, zagadnienie podatkowe rozstrzygnięte w wyroku NSA nie występuje.
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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