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A lato

było piękne tego roku…
Jak tylko zakończył się rok szkolny, zaczęliśmy masowo wyjeżdżać
na upragnione urlopy, ładując akumulatory do kolejnych utarczek z szarą
rzeczywistością. I jak zwykle okazało się, że czas mija szybko, a życie
dopada nas wkrótce po powrocie z wypoczynku. Często żyjemy cały rok
nadzieją na ten krótki okres odmiany, ale czy to naprawdę coś zmienia?
Przecież z reguły po powrocie z urlopu świat wygląda dokładnie tak samo,
a dokumenty położone z lewej strony szuflady, leżą dokładnie w tym samym
miejscu. Problemy czasem rozwiązują się same, ale czasem narastają.
Więc skoro próba ucieczki przed codziennością znów się nie udała,
wracajmy do „realu”. Aby Wam to ułatwić, proponujemy twórczą lekturę
nowego numeru newslettera.
Poruszyliśmy kilka, naszym zdaniem ważnych wątków. Omówiliśmy
zalety i wady leasingu, pragnąc zwrócić Waszą uwagę na różne elementy
decyzyjne, z których być może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy,
albo nie doceniamy ich wagi dla przyszłych zdarzeń gospodarczych.
Wskazaliśmy na te elementy OWUL, które najbardziej mogą Was zaboleć
w trakcie trwania umowy oraz stworzyliśmy własny, subiektywny ranking
firm leasingowych pod kątem skali ryzyka w standardowych zapisach.
Ważnym zagadnieniem wydaje się nam również sytuacja możliwych
problemów płatniczych, które z naszego doświadczenia, często są
bagatelizowane lub przeczekiwane, co wcale nie jest najlepszą drogą
do ustabilizowania płynności.
Sfotografowaliśmy również rynek leasingu za I półrocze 2015 r.
z omówieniem możliwych trendów.
A do tego jest nam niezmiernie miło poinformować, że pozyskaliśmy
do współpracy w redagowaniu newslettera renomowaną Kancelarię Prawną
„Chałas i Współnicy”, co powinno poszerzyć nasze dywagacje o mocne
podstawy prawne. Mamy nadzieję, że będzie to stały cykl artykułów,
ale zaczynamy od dwóch ważnych spraw: nieważności części zapisów
prawnych umowy leasingu oraz ponownie poruszamy problematykę
rozliczania opłaty wstępnej, gdyż nasz ukochany fiskus znów
postanowił się uaktywnić.
Miłej lektury i nie zapomnijcie odliczyć 50% podatku VAT od paliwa
(o czym napiszemy w kolejnym numerze),
Redaktor Naczelny, Jarosław Melon
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Podstawowym celem dla którego powstało
MGW jest wyrównywanie pozycji negocjacyjnej pomiędzy instytucjami finansowymi
a przedsiębiorstwami, poprzez dostarczenie
tym drugim niezbędnej wiedzy oraz doświadczeń obejmujących problematykę finansowania dłużnego. Leasing jest naszą specjalnością i oczkiem w głowie. Nie tylko dlatego że
świetnie się na tym znamy, ale również dlatego
że zasady działania tej formy finansowania nie
są powszechnie znane, a praktyki stosowane
przez niektóre firmy leasingowe daleko odbiegają od standardów jakimi powinien się
kierować rynek finansowy.
Od samego początku istnienia, zwracaliśmy
szczególną uwagę na konieczność weryfikowania poprawności naliczania opłat leasingowych przez firmy leasingowe. Większość
bowiem umów leasingu zawarta jest na zmiennych stopach procentowych, a co za tym idzie
wysokość opłat leasingowych musi się zmieniać wraz ze zmianą stóp. Niestety nie zawsze
tak jest. Jedna z większych firm leasingowych
(z dużej grupy bankowej) nie zawsze stosowała się do tej zasady, narażając część swoich
Klientów na konieczność ponoszenia zawyżonych opłat leasingowych. Ponieważ polubowne rozwiązanie nie przyniosło rozwiązania,
grupa Klientów reprezentowana przez MGW
wniosła powództwo sądowe. Procesy trwały
kilka lat. Jednakże w wyniku ich niekorzystnego
przebiegu dla Finansującego, Firma leasingowa zdecydowała się na skierowanie propozycji
zawarcia ugód, których celem było wyrównanie nadpłaconych przez Klientów opłat.
Porozumienia niedawno zostały zawarte.
Tym samym zakończył się trwający od dłuższego czasu spór o prawidłowość naliczania opłat
leasingowych. Gratulując wszystkim stronom
pozytywnego zakończenia tej sprawy nie możemy jednak oprzeć się krótkiemu komentarzowi adresowanemu do firmy leasingowe …
„szkoda że tak późno”.

Redaktor Naczelny
Jarosław Melon,
tel. 601 416 179,
email: jaroslaw.melon@mgwccg.pl

Wydawca:
MGW Corporate Consulting
Group Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
tel. 22 292 81 11
email: biuro@mgwccg.pl

Jeśli w poruszanych sprawach lub innych aspektach leasingu będziecie odczuwali głód informacji, prosimy o kontakt. Chętnie służymy pomocą i dodatkowymi komentarzami lub wyjaśnieniami. Pytania kierujcie na adres mailowy:
jaroslaw.melon@mgwccg.pl

Prenumerata
Monika Kłoda Krystman,
tel. 22 292 81 11,
email: monika.krystman@mgwccg.pl

Z kolei na adres mailowy monika.krystman@mgwccg.pl prosimy kierować prośby o dopisywanie nowych czytelników do listy dystrybucyjnej newslettera.

Opracowanie graficzne
Studio2000.pl
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Po co mi ten
leasing?

LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, czemu
korzystacie z leasingu? Pytanie wydaje się wręcz
prowokacyjne, gdyż pokutujące obiegowe tezy są
proste i jednoznaczne. Według nich leasing cechują
następujące korzyści:
1. Jest łatwiej dostępny niż kredyt
z uwagi na prostsze procedury
2. Jest tańszy niż kredyt
3. Nie wymaga zabezpieczeń, a w każdym razie
są one niższe niż w bankach
4. Wymaga niższego wkładu własnego
(niższe opłaty początkowe)
5. Jest skuteczną tarczą podatkową
4

S

próbujmy zobiektywizować te
poszczególne kryteria i odpowiedzieć na pytanie kiedy
leasing powinien być instrumentem pierwszego wyboru przy finansowaniu inwestycji, a kiedy jedynie narzędziem uzupełniającym. Bo
jak zawsze w życiu, gdy coś jest do
wszystkiego, to może okazać się do
niczego.

Łatwiejsza
dostępność
To niestety trochę mit, a nie rzeczywistość. Oczywiście procedury
przyznania kredytu inwestycyjnego
mogą zniechęcić każdego poten- 
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cjalnego klienta, ale czy leasing to
zawsze łatwa droga do decyzji? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy czołowi gracze leasingowi działają w ramach bankowych grup
kapitałowych, a służby ryzyka banków mają olbrzymi apetyt na ujednolicenie procedur ze swoimi spółkami córkami. Stąd coraz bardziej
rozbudowane procedury leasingowe, rosnące wymagania dokumentowe i dłuższy czas oceny i oczekiwania na decyzje. Wniosek jest więc
prosty. W przypadku większej inwestycji i mniej typowych przedmiotów,
albo już, albo „za chwilę” nie będzie
różnic między postępowaniem banków i ich firm leasingowych.
W zasadzie jeśli kierujecie się Państwo tym kryterium, to jest ono
prawdziwe jedynie w przypadku najbardziej typowych przedmiotów
leasingu, a w szczególności procedur uproszczonych, które faktycznie pozwalają stać się np. użytkownikiem pojazdu w ciągu jednego dnia
od złożenia wniosku.

banki swoje oferty kredytowe biorą często „z sufitu”, a firmy leasingowe zabiegając o klienta schodzą do
niskich poziomów cenowych. Jak
wiadomo, dla klienta nie ma nic lepszego niż konkurencja.

Leasing tańszy
niż kredyt

A pamiętajcie, że „wyzwolenie”
się z umowy leasingu jest o wiele trudniejsze niż spłata kredytu
(szczegóły w dalszej części).

To zwykle mit, ale czasem może być
prawdziwy. Każda firma leasingowa korzysta z zewnętrznego finansowania, więc leasing z reguły jest
droższy niż kredyt, bo o ile dla banków kosztem pozyskania środków
jest (mówiąc w pewnym uproszczeniu) WIBOR, o tyle dla firmy leasingowej WIBOR + marża banku, który ją
finansuje. Jak się na to nałoży oczywistą marżę firmy leasingowej, koszt
powinien być wyższy niż w ofercie
kredytowej. Ale…
„Z reguły” nie oznacza „zawsze”.
Powyższa zależność ma miejsce
w dużych transakcjach, dla strategicznych klientów banków, którzy mają dużą siłę przekonywania.
W takiej sytuacji faktycznie kredyt
powinien być tańszy i o ile nie ma
innych uwarunkowań, powinien być
instrumentem finansowania. Inwestycji zamiast leasingu
Mały podmiot może lepiej rozgrywać firmy leasingowe, z którymi nic
go nie łączy, niż swój bank, w którym
ma konto i brak mu takiej elastyczności w wyborze finansującego.
Dość często więc faktycznie leasing
może być tańszy niż kredyt, gdyż

Brak zabezpieczeń
Fakt, banki chyba mają na tym
punkcie jakiś kompleks. Żądanie
wielokrotnie wyższych zabezpieczeń niż kwota kredytu jest normą. Ale zasada ta dotyczy również
firm leasingowych w przypadku nietypowych przedmiotów leasingu.
I na to należy uważać. Negocjowanie zmiany zabezpieczeń post factum jest zadaniem trudnym, a często niewykonalnym. Obowiązuje
podstawowe kryterium decyzyjne: „jesteśmy zabezpieczeni i dlaczego mamy z tego rezygnować?”.
To może sparaliżować np. działania
restrukturyzacyjne, czy poszukiwanie finansowania na kolejne projekty inwestycyjne.

Kryterium to jest z pewnością prawdziwe w typowych przedmiotach
leasingu. W mniej typowych, należy uważać z oferowaniem zabezpieczeń i jest to jeden z bardziej istotnych punktów umowy.

Niższy wkład
własny
w inwestycję
Ta zależność kredytu i leasingu jest
z reguły prawdziwa. Oczywiście
są i tu wyjątki, ale co do zasady firmy leasingowe mogą oferować niższe opłaty wstępne niż oczekiwane
przez banki udziały własne w finansowanej inwestycji. Należy jednak uważać na niestety dość typową sytuację, jaką jest ograniczanie
ryzyka przez żądanie zwiększenia opłaty wstępnej, niezależnie od
tego czy klient jest w stanie ją wpłacić. Często może to być początkiem
problemów, bo firmy często wyciągają środki z obrotu, a później mają
kłopoty z płynnością bieżącą. Bądźcie bardzo rozważni w tej kwestii.

>>>

...CO DO
ZASADY FIRMY
LEASINGOWE MOGĄ
OFEROWAĆ NIŻSZE
OPŁATY WSTĘPNE
NIŻ OCZEKIWANE
PRZEZ BANKI
UDZIAŁY WŁASNE
W FINANSOWANEJ
INWESTYCJI.

Skuteczna tarcza
podatkowa
I tu dochodzimy do sedna przewag leasingu nad kredytem. Nie ma
lepszego instrumentu do uzyskania optymalizacji podatkowej. Tylko leasing daje pełną elastyczność
w dostosowaniu kosztów podatkowych do uzyskiwanych przychodów.
Szczególnie jest to istotne w sytuacji
silnej sezonowości, kiedy w okresach
wysokich przychodów raty mogą być
wielokrotnie wyższe niż w pozostałym
okresie. Podobną rolę mogą również
odgrywać wysokie opłaty wstępne
(już chyba ostatecznie uznane przez
Urzędy Skarbowe za jednorazowy
koszt podatkowy) czy dowolnie wysokie raty miesięczne w sytuacji przewidywanych jednorazowych wysokich
przychodów podatkowych.
Czy jednak przy stratach podatkowych powinno się korzystać
z leasingu? To zależy od innych
czynników, które będą rozważane
przy podejmowaniu takiej decyzji.
To kryterium, rozważane jako jedyne, byłoby wówczas fałszywe, a co
najmniej niepełne.
Można więc stwierdzić, że potoczne oceny nie zawsze odpowiadają
prawdzie. Nic nie jest do końca tak
proste jak sądzimy, a podejmowanie decyzji nie powinno podlegać
modzie, czy obiegowym opiniom,
a wynikać ze świadomej analizy,
ewentualnie popartej opinią ekspertów. W kwestii wyboru źródła
finansowania inwestycji również
możecie liczyć na nasze wsparcie. 
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O czym jeszcze nie
można zapomnieć
wybierając między
leasingiem
i kredytem?
1. Leasing jest niezastąpionym
narzędziem w przypadku gdy
chcemy okresowo wymieniać
posiadane środki trwałe. Uwalnia nas to od konieczności ich
systematycznego
zagospodarowywania, znajdowania kupców
na używany sprzęt, itp. Szczególnie dobre efekty uzyskuje się
włączając w taki obieg dostawców, którzy posiadają swoją sieć
sprzedaży, a będąc zainteresowanymi w systematycznej sprzedaży nowych produktów, chętnie
uwolnią nas od sprzedaży używanych.
2. Korzystanie z wyższych rabatów
wynegocjowanych z dostawcami.
Jest to zwłaszcza istotne w sytu-

>>>

BANKI NIE
SĄ WOLNE
OD NIECZYSTYCH
ZAGRAŃ
ZWIĄZANYCH
Z OBSŁUGĄ
ZAWARTYCH UMÓW
KREDYTOWYCH
(DOWOLNOŚĆ
SPREADÓW
WALUTOWYCH,
UZNANIOWOŚĆ
OBNIŻEK STÓP
PROCENTOWYCH
ITP.),
zapłacić, więc jest to motyw dyskusyjny, ale jeśli zależy Wam na
czasie, to też może to być czynnik
przemawiający za leasingiem.
6. Łatwiejsze księgowanie leasingu
przez firmy działające na uproszczonej księgowości (brak ewidencji środków trwałych, pilnowania
odpisów amortyzacyjnych itp.). 

Fot. Fotolia

„WYZWOLENIE” SIĘ
Z UMOWY LEASINGU
JEST O WIELE
TRUDNIEJSZE NIŻ
SPŁATA KREDYTU

acji zakupu pojedynczych pojazdów. Mamy wówczas nikłe szanse aby przebić posiadane przez
firmy leasingowe opusty cenowe, które negocjują duże pakiety
dostaw i posiadają z tego tytułu
ceny znacząco niższe niż możliwe
do uzyskania u dealerów.
3. Możliwość uzyskania niższych
stawek
ubezpieczeniowych
w ramach umów generalnych
zawieranych przez firmy leasingowe z ubezpieczycielami (zwłaszcza w dużych miastach, lub przy
wysokiej własnej szkodowości
lub braku zniżek).
4. Możliwość
uzyskania
efektu
zobowiązania pozabilansowego.
Wprawdzie jest to trudne i czasem
kwestionowane przez audytorów, ale przy dobrej woli finansującego i odpowiednim skonstruowaniu umowy leasingu można
pokusić się o wykazanie, że taka
umowa nie ma charakteru umowy
leasingu finansowego i nie musi
być w związku z tym wykazywana
w bilansie. Pozwala to poprawić
wskaźniki bilansowe, od czego
może zależeć np. siła negocjacji
z innymi firmami czy bankami.
5. Outsourcing części czynności
administracyjnych
(rejestracja,
ubezpieczenie, obsługa szkód
itp.). Oczywiście należy za to

6

Leasing Monitor Newsletter

Czy leasing jest panaceum
na problem finansowania
potrzeb inwestycyjnych?
Oczywiście nie! Leasing ma wiele ograniczeń, z których należy
sobie zdawać sprawę, jeśli chcemy żeby nasze decyzje oparte
były o pełen obraz sytuacji.
Są to przede wszystkim:
1. Brak prawa własności. Merytorycznie ma to niewielkie znaczenie, ale czasem może być
utrudnieniem w działalności (np.
dotacje unijne, prawo poddzierżawy, likwidacja szkód). Może również wystąpić ryzyko upadłości
firmy leasingowej, choć w sytuacji
silnego związania czołówki firm
z grupami kapitałowymi banków,
ryzyko to nie jest wysokie.
2. Brak elastyczności przy próbie skracania umowy. Nawet
jeśli firma leasingowa wyraża
chęć pozytywnego podejścia
do takiego wniosku (co wcale
nie musi być normą), to na przeszkodzie mogą stanąć zapisy
ustaw podatkowych. Jak wiadomo, żeby uzyskać prawo do
nabycie przedmiotu leasingu za
wartość niższą niż rynkowa (nie
niższą niż hipotetyczna wartość
netto), umowa musi spełniać kryteria ustalone w ustawie o podatku dochodowym, w tym jej okres
nie może być krótszy niż 40%
normatywnego okresu amortyzacji lub 10 lat (5 po nowelizacji) w przypadku leasingu nieruchomości. Jak więc widać,
zwłaszcza leasing nieruchomości jest krytycznie uzależniony od okresu umowy i próby jej
skrócenia mogą napotkać silne
bariery podatkowe. Dodatkowo
wartość rynkowa nieruchomości jest mniej podatna na dowolność wycen, co może skutkować
znacznymi obciążeniami przy
próbie skrócenia umowy leasingu. Kredyt nie ma takich ograniczeń. Spłata kwoty zadłu-

3.

4.

5.

żenia uwalnia od ewentualnie
niekorzystnej umowy.
Wysokie koszty opłat dodatkowych. Znamiennym dla leasingu
faktem jest wyższy poziom kosztów dodatkowych, które obejmują każdy element obsługi operacyjnej. Dodatkowo, jeśli o to nie
zadbamy w momencie zawierania umowy, Tabele Opłat są
zmienne, co oznacza ze możemy
być bardzo niemile zaskoczeni
wysokościami opłat oraz ich niepodziewanie rozmnożoną różnorodnością. Uwolnienie się od
takiej, nagle niekorzystnej umowy, jak wskazano wyżej, wcale
nie musi być proste.
Niekorzystne zapisy odnośnie
przedterminowego zakończenia umowy. Ciąg dalszy ograniczeń związanych z brakiem
elastyczności w zakresie wcześniejszego zakończenia umowy. Z reguły OWL nic nie mówią
o warunkach wcześniejszego
rozwiązania umowy na wniosek
klienta, a więc firmy mają ochotę stosować zapisy właściwe
dla wypowiedzenia umowy, a to
oznacza silny wzrost kosztów
takiego kroku.
Większa ilość zagrożeń w treści zawieranych umów. Banki nie
są wolne od nieczystych zagrań
związanych z obsługą zawartych umów kredytowych (dowolność spreadów walutowych,
uznaniowość obniżek stóp procentowych itp.), ale to co zawarte jest w zapisach OWL, często
budzi po prostu grozę. Tematowi temu poświęcamy dużo miejsca w innych artykułach, więc
obecnie jedynie powtórzymy po
raz kolejny: nie zawierajcie umów,
w których treści pozostały krytyczne ryzyka, mogące owocować w przyszłości znaczącymi
obciążeniami.

Podsumowując, należy wskazać, że
leasing jest daleki od ideału, ale pomimo to jest bardziej interesującym
instrumentem finansowania inwestycji niż kredyt, oczywiście po zadbaniu o minimum bezpieczeństwa
i braku schematyczności w procesie
podejmowania decyzji o takim właśnie wyborze. Jak zwykle ostrożność, rozwaga i analiza konkretnego przypadku, powinny być
drogowskazami dla osób decyzyjnych. Oczywiście jak zawsze polecamy nasze wieloletnie doświadczenie w tej kwestii.
Przykładowy zestaw kryteriów decyzyjnych przy wyborze kredyt / leasing:
1. Co ma być finansowane? Czy
można uznać że to typowy
przedmiot leasingu?
2. Czy istnieją uproszczone procedury decyzyjne na takie przedmioty?
3. Jak długi ma być okres finansowania, zwłaszcza w aspekcie
okresu wykorzystania gospodarczego?
4. Czyją własnością ma być przedmiot po okresie umowy?
5. Jakie jest oprocentowanie posiadanych ofert finansowania?
6. Czy mam zyski i czy są one regularne, czy okresowe?
7. Czy mam możliwość osiągnięcia
lepszych cen zakupu przedmiotu
inwestycji przy indywidualnych
negocjacjach, czy przy skorzystaniu z ofert firmy finansującej?
8. Czy istnieje ryzyko potrzeby wcześniejszego rozwiązania
umowy?
9. Jak mogą kształtować się rynkowe ceny przedmiotu inwestycji w kolejnych latach?
10. Jak jest moja siła negocjacji
i potencjalna liczba ofert na różne instrumenty finansowe?
Jarosław Melon n
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Subiektywny
ranking

zapisów OWUL
BEZPIECZNY LEASING

Zastanawialiśmy się w jaki sposób zwrócić Państwa uwagę na kluczowe
zapisy OWUL i główne ryzyka z nich wynikające. Pragnęliśmy uniknąć szumu
informacyjnego, w którym można byłoby się łatwo zagubić. Nie było również
naszym celem szczegółowe opisywanie poszczególnych OWUL-i, gdyż nie
niosłoby to efektywnych bodźców do przemyśleń i analiz.

U

znaliśmy więc, że najlepszą metodą będzie krótulec zmianie…”, które skutkowały silnym wzrostem koszkie zwrócenie uwagi na podstawowe ryzyka oraz
tów Korzystającego, gdyż tak się „przypadkowo” zdarzało, że raty rosły w okresie wzrostu stóp i pozostawały
ich ekspercka kwalifikacja punktowa, pozwalająna tym poziomie pomimo ich spadku. Reakcje firm były
ca w oparciu o kilka kryteriów stworzyć nasz indywiduróżne. Jedne obniżały raty na wniosek klientów, ale tylalny ranking, dający Wam dodatkowe narzędzie w oceko w przód, nadal korzystając z wygenerowanych nadnie propozycji otrzymywanych z poszczególnych firm
wyżek, inne szły w zaparte, argumentując że
leasingowych. Oceną objęliśmy pierwszą
mają wyłączne prawo do ustalania wysodziesiątkę firm leasingowych, umieszW KAŻDEJ
kości rat i w związku z tym nie akceptują
czając je w kolejności miejsc zajmowa(ZWŁASZCZA
wniosku klienta o ich obniżenie.
nych na liście ZPL na koniec 2014 r.
WIĘKSZEJ)
Pozostawała więc tylko droga sądowa
Oszacowanie ryzyk zawartych w Ogóli na szczęście sądy zaczęły porządkować
nych Warunkach Umów Leasingu (OWUL)
INWESTYCJI
ten element umowy, wydając korzystjest wyjątkowo ważnym kryterium decyKONIECZNA JEST
ne dla klientów orzeczenia w toczących
zyjnym, gdyż może się okazać, że oferta
INDYWIDUALNA
się sprawach. Oczywiście cały czas firmy
tańsza na początku umowy, dość szybOCENA RYZYK,
leasingowe grają na czas, odwołują się od
ko stanie się droższa w trakcie jej trwania.
ZAWARTYCH
tych decyzji, więc procesy jeszcze długo
Może to wynikać albo z kosztów dodatkobędą się toczyły. Ponownie więc apeluwych, albo z braku indeksacji, albo z podW OTRZYMANYCH
jemy o zapobieganie takim sytuacjom,
wyższenia marży, czyli w przypadkach opiKONKRETNYCH
po prostu nie zawierając umów z firmasanych właśnie w OWUL. Oczywiście nasz
OFERTACH
mi, które proponują enigmatyczne zapisy
ranking jest subiektywny, każdy może inaindeksacyjne.
czej ocenić skalę ryzyka, nadać inną wagę
punktów itp. Prosimy więc traktować go jedynie pomocW naszym rankingu firmy stosujące takie praktyki
niczo. W każdej (zwłaszcza większej) inwestycji konieczna
otrzymują zero punktów, choć można byłoby nawet
jest indywidualna ocena ryzyk, zawartych w otrzymanych
przyznać punkty ujemne.
konkretnych ofertach, ale przy mniejszych umowach, taki
ranking może Państwu pomóc wybrać firmę bardziej elaDruga grupa firm, to takie, które wprawdzie mają dość
styczną, przyjazną, przewidywalną itp.
precyzyjne zapisy OWUL w tej kwestii, ale oprócz przywiązania rat do rynkowych stóp procentowych, operują różnie się nazywającym pojęciem „koszt finansowania”, który dodawany jest do stopy rynkowej (WIBOR/
EURIBOR) i który potencjalnie może się zmieniać w trakcie trwania umowy, a więc można mieć obawy, że koszt
ten (przez nikogo nie kontrolowany), może uniemożliwić
ocenę prawidłowości naliczania rat i stanowić pokusę
dla firm leasingowych do manipulowania wysokościaJedno z najważniejszych miejsc, na które należy zwrami rat. Powinno się więc ustalać sztywny koszt takiego
cać uwagę w analizie OWUL. Na szczęście coraz więcej

finansowania przy negocjowaniu umowy.
firm zaniechało radosnej twórczości w stylu „raty mogą

Kryterium 1 – jednoznaczność
zapisów wiążących wysokość
rat z poziomem rynkowych
stóp procentowych.
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W zależności od treści OWUL, firmom tym przyznaliśmy
jeden lub dwa punkty.
Trzecia grupa to firmy szczegółowo opisujące algorytm postępowania i nie wprowadzające innych elementów uzależniających zmiany rat od czynników innych niż
stopy rynkowe. Takie zapisy należy uznać za wzorcowe,
a więc takim podmiotom przyznaliśmy trzy punkty.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
3 2
3
3
1
0 2 2
1 0
RLP – Raiffeisen Leasing Polska, ML – Millennium Leasing

Kryterium 2 – koszty
dodatkowe zgodnie z Tabelą
Opłat I Prowizji
Niestety cały rynek leasingu jest w tej kwestii zgodny.
Każda z firm zostawia sobie furtkę dla zmiany TOiP, gdyż
tabela ta nie stanowi części umowy i może być zmieniana w całym okresie jej trwania. Nigdy więc nie wiadomo,
jakie opłaty zostaną wprowadzone i czy nie będą rażąco
odmienne od występujących w znanej nam do tej pory
tabeli opłat. Np. koszt podany kwotowo w wysokości
500 zł za czynności importowe, może nagle zmienić się
na 0,5% wartości przedmiotu leasingu, nie mniej niż 500
zł. Niby „mała zmiana”, a może bardzo zaboleć.
W czołówce rynku był tylko jeden podmiot, który załączał TOiP do umowy (BZWBK), ale niestety w ostatnim
czasie wprowadził modyfikację zapisów, nazywając
załączoną do umowy tabelę jako „część A”, a jednocześnie wprowadzając „część B”, która oczywiście może
ulec zmianie. Z uwagi na przeszłość oraz na częściowe
bodaj zachowanie rzetelności, firma ta uzyskuje jeden
punkt, pozostałe otrzymują zero.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
0 0
0
1
0
0 0 0
0 0

Kryterium 3 – rozliczanie umowy
po wcześniejszym zakończeniu
(szkoda, windykacja itp.)
Również bardzo ważne kryterium oceny ryzyka związanego z obsługą umowy leasingu. Wprawdzie nie musi
ziścić się w jej trakcie, gdyż jedynie mała część umów
podlega takim zdarzeniom, ale po co kusić los i podejmować to ryzyko, skoro można go uniknąć lub skutecznie ograniczyć, wybierając firmy stosujące bardziej
korzystne metody rozliczeń.
Tu również istnieje wiele możliwych rozwiązań. Najbardziej korzystne byłoby rozliczenie wg niespłaconego
kapitału, co można osiągnąć albo wprost tak formułując zapisy OWUL, albo definiując odpowiednio stopę
i sposób dyskontowania przyszłych płatności. Standardem jest bowiem dyskontowanie przyszłych opłat przy
użyciu stopy bazowej (WIBOR/EURIBOR), a nawet jedynie częścią tej stopy, przy jednoczesnym nie dyskontowaniu kwoty wykupu. Firma leasingowa zarabia więc na
pozostawieniu swojej marży, która zostanie skonsumowana pomimo skrócenia umowy.
Oczywiście dla Korzystającego najbardziej korzystne byłoby uwzględnienie dobrej metody rozliczeń
w każdym przypadku, ale wg MGW należy szczególną
uwagę zwrócić na przypadki szkody całkowitej oraz
ewentualnego wcześniejszego zakończenia umowy na wniosek Korzystającego. Rozliczanie umów po
windykacji jest o tyle mniej istotne, że Korzystający
ma pełną możliwość nie dopuszczenia do takiej sytuacji, wiec i działania firmy leasingowej mogą być bardziej dotkliwe.
Przyznane przez nas punkty są więc tym wyższe, im
bliżej nakreślonego ideału plasuje się przyjęty przez
Finansującego sposób rozliczenia.

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
0 0
0
2
1
0 1 1
2 0 
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Kryterium 6 – szansa
uzyskania optymalnych
zapisów / elastyczność
negocjacyjna
Ostatnie kryterium ma ocenić prawdopodobieństwo
wynegocjowania optymalnych zapisów OWUL. Oznacza
to zarówno otwartość na wprowadzenie zmian, jak i ilość
zmian do negocjacji. Trudno bowiem „karać” mniejszą
ilością punktów firmy, które trudno negocjują, ale mają
już w standardzie dobrą postać OWUL.
Elastyczność poszczególnych firm w dostosowywaniu swoich standardowych zapisów do oczekiwań klientów ocenialiśmy na podstawie naszych doświadczeń
w negocjowaniu tych zapisów w imieniu naszych klientów. Oczywiście jest to pochodną wielkości transakcjach i potencjału klienta.
Trzeba mieć bowiem pełną świadomość, że przy niewielkich kwotach, żadna firma nie podchodzi chętnie do
negocjacji i trudno uzyskać odstępstwa od ogólnych
zapisów i rozwiązań. Zresztą od strony ekonomicznej, nie
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Pekao

VB

Poniższy wykres zawiera podsumowanie punktowe dla
każdej z firm leasingowych,

Getin

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
2 2
2
3
2
2 3 1
1 1

Podsumowanie

PKO

To kryterium typu „worek”, odpowiadające naszej sumarycznej ocenie występowania innych niż wymienione
wyżej zapisów, niosących różną skalę ryzyka operacyjnego lub finansowego. Trudno tu mówić o jakimś jednym
szablonie postępowania, gdyż dotyczy to różnych zagadnień (stopa odsetek karnych, kolejność postępowania
przy rozliczaniu umowy, obowiązki informacyjne, itp.).

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
1 2
3
2
2
0 3 2
3 0

BZWBK

Kryterium 5 – inne istotne
ryzyka zawarte w OWUL

Ilość przydzielonych przez nas punktów odzwierciedla wskazaną wyżej skłonność poszczególnych firm do
wprowadzania oczekiwanych przez nas zmian, wymienionych w powyższych kryteriach.

mLeasing

EFL RLP mLeasing BZWBK PKO Getin ML ING Pekao VB
2 0
2
3
2
3 3 2
1 1

UWAGA: NAWET UMOWA LEASINGU
O NIEWIELKIEJ WARTOŚCI, POSIADAJĄCA
NIEKORZYSTNE ZAPISY OWUL MOŻE
UTRUDNIĆ BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ
ZNACZNIE WIĘKSZEJ UMOWY LEASINGU

RLP

Firmy leasingowe stosują zapisy, które pozwalają obciążać klientów w sytuacjach gdy nie wykonają w terminie
określonych obowiązków w umowie leasingu. Mogą to
być kary kwotowe, procentowe lub zapisy uprawniające
Finansującego do okresowego lub trwałego zwiększenia marży.
Same kary są uzasadnioną sankcją za niedotrzymywanie postanowień umowy, więc nie kontestowaliśmy
samego faktu ich występowania. Ilość przydzielonych
przez na punktów odpowiada naszej ocenie zasadności poziomu kosztów oraz sposobie ich naliczania i możliwości powrotu do sytuacji sprzed zaistnienia przypadku naruszenia warunków umowy przez Korzystającego.

jest to takie istotne również dla Korzystającego. Gdybyście jednak chcieli Państwo skorzystać z naszej pomocy, to MGW również w takich sytuacjach ma pomysł na
ustalenie optymalnego kształtu umowy.

EFL

Kryterium 4 – kary umowne
/ zmiana marży w trakcie
trwania umowy
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RLP – Raiffeisen Leasing Polska, ML – Millennium Leasing

Jak widać, gdyby jedynym kryterium była chęć wynegocjowania najkorzystniejszych zapisów OWUL, należałoby skupić się na rozmowach z: BZWBK Leasing, Millennium Leasing oraz mLeasing.
Bardzo ostrożnie należałoby podchodzić do ofert Raiffeisen Leasing Polska, Getin Leasing, a zwłaszcza VB
Leasing (IDEA Leasing od 01.01.2015).
Oczywiście życie jest bardziej złożone, a czynników
decyzyjnych jest o wiele więcej, na czele z ofertą finansową i rzecz jasna z oceną własnej pozycji negocjacyjnej. Mamy jednak nadzieję, że materiał powyższy pomoże Państwu w sposób usystematyzowany ocenić skalę
ryzyka związaną z zawarciem umów leasingu z poszczególnymi Finansującymi.
Jeśli pragniecie jeszcze bardziej sprofesjonalizować proces zawarcia nowej umowy, jak zwykle
polecamy swoją pomoc, która dla korzystających
z usługi „Leasing Monitor”, w dużym stopniu jest
bezpłatna.
Jarosław Melon n

www.leasingmonitor.com

STALE
MONITORUJEMY
RYNEK LEASINGU
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NA KŁOPOTY
restrukturyzacja
RESTRUKTURYZACJA UMÓW LEASINGU

Fot. Fotolia

Każdy podmiot gospodarczy musi liczyć się
z tym, że jakiegoś pięknego dnia,
bez względu na osiągane wyniki memoriałowe
i czasem nawet przyzwoite zyski, w kasie
zabraknie gotówki. No cóż, jak mawiają
Anglicy „cash is the king”. Nieważne
co mamy w sprawozdaniach, ale
czy mamy czym regulować zobowiązania.

Skąd taka sytuacja?
Powodów jest
mnóstwo:
1.

Ktoś nam nie zapłacił, więc my
również nie płacimy naszym
dostawcom?
2. Ponieśliśmy nakłady na zakup
towarów, które nie znalazły
odbiorców?
3. Nakłady inwestycyjne nie
zaowocowały przyrostem
wydajności?
4. Nie trafiliśmy w oczekiwania rynku i zamiast hossy mamy bessę?
5. Ponieśliśmy zbyt duże nakłady
na inwestycję i wyjęliśmy środki z obrotu?
6. Zawarliśmy umowę leasingu, w której wymuszono na nas
zbyt dużą opłatę wstępną?
Niezależnie od przyczyn, skutek jest
jeden. Jakbyśmy nie liczyli, kasy
musi na coś zabraknąć. Najważniejsze jak zwykle jest pytanie „dlaczego?” i prawidłowa, szczera odpowiedź. To wbrew pozorom wcale nie
jest łatwe. Diagnoza problemu często bywa pobieżna, pointa krótka
„a jakoś dam radę” i zaczyna się gra
na przeczekanie.
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Pół biedy jeśli problem faktycznie
jest krótkotrwały. Powiedzmy dotyczy punktu 1. Otrzymanie opóźnionej
zapłaty samo rozwiąże sprawę i może
nikt nie naliczy nawet karnych odsetek.
Gorzej jeśli jest to efekt systemowych
przemian lub głębszego kryzysu.
Psychologicznie zawsze trudno jest
się przyznać do błędów, a przecież
nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.
Niestety większość z zaobserwowanych przez nas sytuacji ma dużo głębsze dno i nie znika samo. Bez względu
na fakt, czy się przeinwestowaliśmy,
czy też popełniliśmy błąd oceny rynkowych trendów, czy wpadliśmy na
minę nierzetelnego odbiorcy, grozi
nam długi problem z płynnością.
Musimy nie bać się prawdy i nie
chować głowy w piasek. Z naszej
praktyki możemy jednoznacznie
stwierdzić, że (poza skrajnościami) szybka reakcja to dobra reakcja.
Firmy finansowe są bardzo otwarte
na rozwiązywanie problemów swoich klientów jeśli widzą determinację
klienta i rozmowy odbywają się na
wczesnym etapie kryzysu. W sytuacji braku płatności jednej lub wielu rat, problem jest większy niż przy
zapowiedzi, że zabraknie nam środków. W drugiej sytuacji łatwiej znaleźć sposób wspólny język i ustalić

co razem możemy zrobić, żeby nie
dopuścić do powstania braku płatności jednej lub kilku rat.

Stąd pierwsza zasada
restrukturyzacji
powinna brzmieć:
„Nie zamiatajmy
problemów pod
dywan”
Czy problemy z płynnością można wcześniej zauważyć w sprawozdaniach? Czasem tak, ale dość
często księgowość nie jest prowadzona zgodnie z zasadą ostrożności.
W szczególności dotyczy to wszelkich koniecznych odpisów na opóźnione płatności, rezerw na przyszłe
koszty, przeszacowania zalegających zapasów itp. Takie działania powinny urealnić sprawozdania
i dać zarządzającym lepszy obraz
zagrożeń. Ale z „jakichś nieznanych”
powodów nie zawsze chcemy, żeby
obrazek naszej firmy był brzydszy
niż nam się wymarzyło.
A przecież nie ma w tym nic wstydliwego. Błędy można naprawić,
strategię zmienić, płatności bieżące rozłożyć w czasie, zobowiązania
finansowe zrestrukturyzować. I tak 
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się dzieje, ale dość często w naszej
praktyce spotykamy się z wnioskiem o restrukturyzację popartym
bieżącymi wynikami, w których nie
widać żadnego problemu. Jak nasz
finansowy partner ma ocenić skalę
naszych problemów i odpowiedzieć
na nasze potrzeby, jeśli pokazujemy
dobre wyniki, prawidłowe wskaźniki
płynności, zysk, itp.
Obawy przed pokazaniem prawdy są
oczywiście zrozumiałe, ale bank, czy
leasingodawca powinien mieć pełny obraz sytuacji, gdyż musi zobaczyć, że jest źle, ale uwierzyć że są
ku temu jasne przyczyny i znane jest
lekarstwo na zaistniałą chorobę. Nic
tak źle nie działa na instytucje finansowe jak półprawdy i przemilczenia.
Taki obrazek oznacza, że prowadzący firmę nie są w stanie zapanować
nad nią, więc niech sobie sami radzą,
my nie będziemy zwiększać naszego ryzyka.

Czyli druga zasada
restrukturyzacji
zawiera się w słowach:
„Nie koloryzujmy
rzeczywistości”
Co jeszcze? Finansujący powinien
otrzymać kompletne i wiarygodne informacje, pozwalające ocenić
obecny i przyszły stan naszego biznesu. Konieczne są więc czytelne
założenia i opracowany na ich podstawie biznes plan lub przynajmniej
projekcje finansowe na okres finansowania. Nikt bowiem nie podejmie decyzji o obniżeniu obciążeń
we wnioskowanym okresie, jeżeli nie
uwierzy że jest to faktycznie sytuacja przejściowa, a nie trwała utrata
zdolności do obsługi długu.
Jak podejść do biznes planu? Zdecydowanie konserwatywnie. Nie ma
bowiem nic gorszego niż niedoszacowanie ryzyka. Oczywiście znamy z autopsji sytuacje wielokrotnej
restrukturyzacji, ale po pierwsze,
każda następna jest trudniejsza,
a po drugie może być droższa i związana z żądaniem większych zabezpieczeń. Jest to zawsze balansowanie na krawędzi rozwiązania umowy,
gdyż finansujący ma zawsze dwie
opcje i może wybrać windykację,
jeśli uzna że odzyska swoje środki
zainwestowane w projekt. Ścieżka
windykacji Jest tym bardziej praw-

dopodobna, im mniejsze zaufanie
będzie miał do przedstawianych
dokumentów.
Optymizm może być uzasadniony, ale przecież zawsze możemy
dodać nieco rezerwy do naszej
wizji przyszłości. Jeśli będzie lepiej,
nic złego się nie stanie, jeśli spełni się gorszy scenariusz, będziemy na niego gotowi. Tzw. „Prawa Murphiego” mają to do siebie,
że często się sprawdzają. Podejście ostrożnościowe pozwoli nam
opracować biznes plan, który nie
będzie mógł być podważony przez
analityków ryzyka, a więc powinien
zostać uznany za wiarygodny. A to
jest główna podstawa do podjęcia
decyzji o restrukturyzacji. Dla każdego finansującego kluczową kwestią jest bowiem przekonanie, że
jego klient w pełni panuje nad swoim biznesem, bo to pozwala oczekiwać, że kłopoty też są pod pełną
kontrolą.

Trzecia zasada
może więc brzmieć:
„Przy restrukturyzacji
uwzględnij najgorszy
scenariusz zdarzeń”
No i wreszcie „opakowanie”. Jak
wiadomo wrażenie jest równie ważne jak merytoryczna zawartość.
Przygotowując materiały z wnioskiem restrukturyzacyjnym zadbajmy też o szatę graficzną. Powinny to
być dokumenty czytelne, uporządkowane, poukładane wg skali ważności, itp.
To również jest element pokazujący
nasz profesjonalizm i kontrolę nad
firmą. Być może będący tą przysłowiową kropką, pozwalającą finansującemu podjąć oczekiwaną przez
nas decyzję.

Zasada czwarta:
„Zadbaj
o profesjonalny
wygląd opracowanej
dokumentacji”
Pozostaje jeszcze omówić zakres
restrukturyzacji. Tutaj niestety nie
możemy dać jednej recepty. Każdy
przypadek należy traktować indywidualnie, pamiętając o kilku ważnych
sprawach:

Jeśli zawnioskujemy o karencję
w spłatach kilku rat i nie wydłużymy okresu, przyszłe raty będą
większe niż przed restrukturyzacją.
2. Jeśli wydłużymy okres leasingu,
wzrosną koszty obsługi umowy
3. Jeśli do umowy leasingu mamy
jakieś zabezpieczenia trzeciej
strony (np. odkup), to restrukturyzacja musi być uzgodniona
z tym podmiotem, zwłaszcza jeśli
ma się zmienić okres umowy.
4. Każda propozycja restrukturyzacji może pogarszać warunki
finansowe umowy leasingu (np.
marża może ulec zmianie)
5. Jeśli nasza propozycja restrukturyzacji zostanie zmieniona,
nie powinniśmy zgadzać się z tą
zmianą, jeśli nie odpowiada interesowi naszej firmy.
1.

Jeśli już opracowaliśmy właściwy
projekt restrukturyzacji i uzyskaliśmy pozytywną decyzję, musimy
koniecznie zweryfikować otrzymane projekty dokumentów od finansującego. Często bowiem nasi partnerzy biznesowi próbują przemycić
w treści proponowanych aneksów
zapisy, które pogarszają naszą
pozycję w umowie. Mogą to być
wyższe marże, dodatkowe obowiązki, dodatkowe koszty np. ubezpieczeń, ograniczenia naszej decyzyjności w zakresie zarządzania firmą
itp. Na koniec więc zasada ostatnia,
ale co najmniej równie ważna:

Zasada piąta:
„Weryfikuj otrzymane
propozycje
restrukturyzacji
i zapisy projektów
aneksów”
A NA KONIEC ZASADA
UNIWERSALNA
I KLUCZOWA: „JAK NIE
WIESZ JAK PODEJŚĆ DO
PROBLEMU, TO POPROŚ
O POMOC SPECJALISTĘ”.
I OCZYWIŚCIE JAK
ZWYKLE JESTEŚMY DO
WASZEJ DYSPOZYCJI.
Jarosław Melon n
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Wyjątkowo udane

PÓŁROCZE
CO PISZCZY W LEASINGOWEJ TRAWIE

wyniki firm leasingowych
za I półrocze 2015 r. (wg materiałów ZPL)
Po bardzo udanym 2014 r., kiedy sfinansowano transakcje o wartości 42,8 mld
zł, co oznaczało 21,3% wzrost w stosunku do roku 2013, ważnym pytaniem było
zachowanie rynku leasingu w I półroczu br. Z jednej strony nadal można było
optymistycznie spoglądać na stabilny wzrost gospodarczy, z drugiej jednak
konflikt na Ukrainie, wzajemne sankcje z Rosją oraz stosunkowo wysoka baza
porównawcza I kwartału 2014 r. w grupie małych pojazdów (zmiana ustawy
o podatku VAT), mogły powodować obawy o systematyczny rozwój branży.

J

ak wynika z danych ZPL rok
wyniki w I półroczu 2015 są
jednak bardzo dobre. Nastąpił
wzrost portfela w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 13,2 % do
kwoty 23,8 mld zł. Większość wzrostu przypada przy tym na II kwartał,
co głównie jest wynikiem wysokiej
bazy porównawczej.
Struktura portfela jest dość zrównoważona i nie odbiega od poprzednich lat. Pojazdy osobowe i lekki
transport dostawczy, to 36,8% całego portfela, maszyny i urządzenia
zajmują drugie miejsce z udziałem
33,4%. Na trzecim plasuje się ciężki
transport, który stanowi 26,1% portfela. Nadal w polskich warunkach
niski udział ma finansowanie nieruchomości, bo tylko 3,0%.
Interesujący jest stały wzrost zainteresowania finansowaniem w formie pożyczek (o 29,2%) przy mniejszej dynamice klasycznego leasingu
(wzrost o 10,9%). Wpływa na to głównie finansowanie pożyczką zakupu
maszyn, w tym zwłaszcza dla rolnic-
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twa. Maszyny stanowią aż 73,8% całego portfela pożyczkowego. W sumie
portfel pożyczkowy to już 16,4% całości portfela firm leasingowych.
Ciekawym zjawiskiem jest również
stabilizacja portfela kredytów inwestycyjnych (wzrost o 8,8%), co nadal
umacnia pozycję leasingu jako drugiego narzędzia finansowania potrzeb
inwestycyjnych. Obecnie portfel
leasingowy jest już zbliżony do portfela kredytów (pracujący (niespłacony)
kapitał w obu instrumentach odpowiednio wynosi 80,4 i 97,5 mld zł).
Dynamika rynku w poszczególnych
segmentach przedstawia się następująco:
•• Pojazdy lekkie – 8% wzrost r/r
i portfel 8,8 mld zł (w ub. r. wzrost
o 39% r/r)
•• Maszyny i urządzenia – 17%
wzrost r/r i wartość 8,0 mld zł
•• Transport ciężki – 11% wzrost r/r
przy wartości 6,2 mld zł.
•• Nieruchomości – wzrost o 60%
z wartością umów na poziomie 0,7
mld zł (w ub. r. spadek o 23% r/r).

Badanie koniunktury wskazuje na
oczekiwanie wzrostu zainteresowania leasingiem maszyn przy jednoczesnej stabilizacji z mniejszym
potencjałem wzrostu popytu na
pozostałe środki trwałe. Cały rynek
powinien wzrosnąć o ok. 15,5%
osiągając poziom 50 mld zł.
Ze szczegółowych projekcji wynika, że sprzyjające rynkowi mogą
być: możliwość odliczania połowy
podatku VAT od paliwa do samochodów osobowych, wzrost zapotrzebowania na transport w strefie
euro, a przede wszystkim dalszy rozwój gospodarki krajowej, owocujący
rosnącym popytem inwestycyjnym
na maszyny. Ten ostatni segment
będzie głównym motorem wzrostu
portfela, zarówno z uwagi na nową
perspektywę unijną i rozwój rynku maszyn rolniczych, wzrost zapotrzebowania na maszyny budowlane
(i spadek ryzyka finansowania) oraz
ogólny wzrost inwestycji.
W ocenie pozycji poszczególnych
firm leasingowych w rankingu, nastą-
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rem sprzedaży w lekkich pojazdach już
drugi kwartał z rzędu, co pozwala realnie myśleć o ścisłej czołówce na koniec
roku. Firmie tej brakuje jednak aktywności w rozwijającym się segmencie
maszyn, na co postawił BZWBK Leasing
i dzięki temu awansował na drugie miejsce w tabeli.
MGW Corporate Consulting Group n

Czołówka rynku
po I półroczu 2015 r.
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źródło: Związek Polskiego Leasingu

Pekao Leasing Sp. z o.o.

IDEA Leasing SA

ING Leasing
Polska Sp. z o.o.

Millennium
Leasing Sp. z o.o.

PKO Leasing SA

Getin Leasing SA

Raiffeisen
Leasing Polska SA

mLeasing Sp. z o.o.
(d. BRE Leasing)

BZWBK Leasing SA

(wartości netto w mln zł)

Europejski Fundusz
Leasingowy SA

Wartość zawartych umów leasingu

piło niewiele zmian, pomimo że BZWBK
i Raiffeisen Getin i PKO oraz IDEA i Pekao
zamieniły się odpowiednio miejscami. Nie
są to jednak znaczące zmiany, pozwalające na wyciągniecie jakichkolwiek wniosków odnośnie zmian polityki sprzedaży,
zwłaszcza że różnice między poszczególnymi firmami są minimalne.
Warto jednak zauważyć, że Getin znacząco zwiększył portfel, będąc lide-

W poszczególnych segmentach również nie nastąpiły znaczące
zmiany, choć zaskakująca jest słabnąca pozycja EFL w kluczowym
dla siebie rynku samochodów osobowych:

>>>

MASZYNY
STANOWIĄ
AŻ 73,8% CAŁEGO
PORTFELA
POŻYCZKOWEGO.
W SUMIE PORTFEL
POŻYCZKOWY
TO JUŻ 16,4%
CAŁOŚCI
PORTFELA FIRM
LEASINGOWYCH.

Samochody osobowe
– Getin, Raiffeisen, EFL

Ciągniki siodłowe, naczepy
– IDEA, EFL, PKO
Autobusy
– SG Equipment (13 na liście), Millennium, PKO
Inne środki transportu (kolej, samoloty, statki)
– PKO, Millennium, mLeasing
Maszyny i urządzenia
– BZWBK, BNP Paribas (11 na liście), EFL
Nieruchomości
– mLeasing, BZWBK, Millennium

źródło: Związek Polskiego Leasingu

Samochody ciężarowe
– EFL, Getin, Raiffeisen

Jak zwykle przypominamy, że pozycja lidera w poszczególnych segmentach nie oznacza prymatu
na rynku, jednak może to sugerować doświadczenie w mniej typowych transakcjach, a w typowych
segmentach może owocować lepszymi kontaktami z dealerami, większymi upustami flotowymi itp.

Opracowano na podstawie
materiałów Związku
Polskiego Leasingu

15

Leasing Monitor Newsletter

NIEWAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ
Umowy Leasingu
BEZPIECZNY LEASING

Przedsiębiorcy poszukujący finansowania biznesu w formie leasingu,
najczęściej przez leasingowanie maszyn lub samochodów, są zazwyczaj
świadomi, że jako profesjonaliści, nie mogą w stosunkach z leasingodawcą
liczyć na ochronę jaką prawo daje konsumentom. Tym samym nie mogą
powoływać się na instytucję niedozwolonych klauzul umownych z art. 3851
kodeksu cywilnego. Jednakże przedsiębiorcy nie są w wielu przypadkach
świadomi, że od krzywdzących postanowień OWUL mogą się uwolnić z uwagi
na ich bezwzględną nieważność, na mocy innych instytucji prawa cywilnego.

DARZA SIĘ,
ŻE LEASINGODAWCY
ZAMIESZCZAJĄ
W OWUL NIEJASNE
POSTANOWIENIA, KTÓRE
UPRZYWILEJOWUJĄ
ICH POZYCJĘ KOSZTEM
LEASINGOBIORCY,
JEDNOCZEŚNIE
NARUSZAJĄC USTAWĘ,
ZASADY WSPÓŁŻYCIA
SPOŁECZNEGO LUB
NATURĘ STOSUNKU
LEASINGU.

A

naliza wzorców umownych
(OWUL) wykorzystywanych
przez działające na polskim
rynku firmy leasingowe prowadzi do
wniosku, że część znajdujących się
w nich postanowień może zostać
uznana za bezwzględnie nieważne
z mocy prawa. Możliwość taka istnieje, jako że kodeks cywilny prze-
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widuje nieważność zapisów umów,
które są niezgodne z ustawą lub
mają na celu jej obejście, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 58 k.c.) albo ich treść lub
cele są sprzeczne z naturą stosunku
prawnego (art. 3531 k.c.), w tym przypadku ustawowego modelu leasingu (art. 7091- 70918 k.c.).

Fot. Fotolia

>>>

Leasingodawcy, jako dysponenci kapitału, z uwagi na silną pozycję rynkową posługują się gotowymi wzorami umów leasingu, na
których treść leasingobiorca nie ma
wpływu. Zdarza się, że leasingodawcy zamieszczają w OWUL niejasne
postanowienia, które uprzywilejowują ich pozycję kosztem leasingo-

biorcy, jednocześnie naruszając ustawę, zasady współżycia społecznego lub
naturę stosunku leasingu. Nieświadomy leasingobiorca najczęściej spełnia
żądania leasingodawcy oparte na takich
postanowieniach, nie zdając sobie sprawy, że w razie sporu sądowego, leasingodawca przegrałby, bowiem jego roszczenia oparte byłyby na nieważnych
postanowieniach OWUL.
Powyższe dotyczy między innymi takich
postanowień OWUL, które dają leasingobiorcom narzędzia wstrzymania
wydania przedmiotu leasingu lub jego
arbitralnego odebrania. Bardzo często
zdarza się, że przedsiębiorstwo leasingowe wstrzymuje wydanie np. samochodu do czasu wpłaty danej sumy
opłat leasingowych, bądź też umożliwia zerwanie umowy w razie niewielkiej
nawet zwłoki w zapłacie opłat leasingowych. Do tej samej grupy należy zaliczyć
takie postanowienia umów leasingu,
które rozszerzają prawo leasingodawcy do natychmiastowego wypowiedzenia umowy leasingu, w sposób znaczący poza takie uprawnienia określone
w przepisach kodeksu cywilnego. Te
ostatnie dość często pojawiają się
w umowach leasingu. Wszystkie wyżej
opisane postanowienia należy poddać
wątpliwość co do ich ważności, jako że
naruszają one zarówno brzmienie przepisów kodeksu cywilnego, jak i samą
naturę stosunku, a ponadto, z uwagi
na niesprawiedliwe traktowanie w nich
leasingobiorcy, także zasady współżycia społecznego. W powyższym kontekście przedsiębiorcy powinni mieć
głównie na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2005 r. (II CK 297/05),
w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że:
„Sprzeczność postanowienia umowy
leasingu, które wyłącza obowiązek terminowego wydania przedmiotu leasingu, z naturą prawnego stosunku leasingu
oraz zasadami współżycia społecznego powoduje bezwzględną nieważność
tego postanowienia lub nawet całej
umowy (art. 58 § 2 i 3 oraz art. 3531 k.c.)”
Jako główny cel i przy tym naturę stosunku leasingu, wskazać należy zobowiązanie się leasingodawcy do nabycia
własności określonej rzeczy (np. pojazdu) od określonego zbywcy, a następnie
rzeczywiste wydanie tej rzeczy leasingobiorcy, w zamian za zapłatę przez niego rat leasingowych. W związku z tym
wszelkie postanowienia umowy leasin-

Fot. Fotolia
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gu, które nie odpowiadają takiej naturze
stosunku leasingu, a przy tym krzywdzą
przedsiębiorcę, uznać należy za wątpliwe
pod kątem ich ważności, a przez to pod
kątem skutecznego związania nimi leasingobiorcy. W szczególności należy wskazać tu te postanowienia, które wyłączają
realne przekazanie leasingobiorcy przedmiotu leasingu lub nie określają jasno
daty jego wydania, a obciążają leasingobiorcę obowiązkiem ubiegania się u innego podmiotu o jego wydanie lub poprzestają na wydaniu wyłącznie dokumentacji
np. dowodu rejestracyjnego pojazdu).
Naturę stosunku leasingu należy oceniać
w powiązaniu z tym, że umowa leasingu jest umową wzajemną (świadczenie
leasingodawcy, tj. zakupienie i wydanie
rzeczy odpowiada świadczeniu leasingobiorcy w postaci zapłaty rat leasingowych). Natomiast w ocenie Sądu Najwyższego, jeżeli strony łączą się umową,
mającą cechy wzajemności, to mogą
one swobodnie kształtować treść umowy tylko o tyle, o ile nie naruszą zasady
ekwiwalentności świadczeń stron (wyrok
SN z 5 października 2005 r., II CK 122/05).
W związku z tym wszelkie postanowienia umowy leasingu, które przewidują
zwolnienie leasingodawcy z obowiązku wydania umówionego przedmiotu
umowy lub umożliwiają jego odebranie,
a jednocześnie nie zwalniają leasingobiorcy z obowiązku zapłaty opłat leasingowych, za odpowiedni okres, można
uznać za nieważne.
Przedsiębiorcy, powinni każdorazowo
bardzo uważnie przeanalizować, czy
postanowienia OWUL, na które powołuje się leasingodawca, są ważne i wiążące.
Dotyczy to także aspektów rozwiązania
leasingu. W tym kontekście za nieważne często uznaje się te postanowienia
OWUL, które nakładają na leasingobiorcę opłaty za wypowiedzenie przez niego umowy w związku z niewydaniem
przedmiotu leasingu. Za nieważne można uznać też w ogólności te postanowienia, które nakładają na leasingobiorcę obowiązek zapłaty kar umownych.
Art. 483. § 1 k.c. przewiduje bowiem
możliwość zastrzeżenia kar umownych wyłącznie w wypadku niewykonania obowiązków niepieniężnych, podczas, gdy obowiązki leasingobiorcy mają
wyłącznie pieniężny charakter (zapłata
opłat leasingowych).
Wawrzyniec Szczepaniak, adwokat n
Kancelaria Chałas i Wspólnicy

17

I znów

Fot. Fotolia

Leasing Monitor Newsletter

O OPŁACIE WSTĘPNEJ
LEASINGOWE ABC DLA KSIĘGOWYCH I NIE TYLKO

Zapewne większość z Państwa doświadczyła na własnej skórze, że podatki
w Polsce to temat bardziej dla wróżki niż dla analityka. Wszelkie proste rozwiązania
i logiczne wnioski z czytelnych zapisów ustawy, nie dają żadnych gwarancji
identycznych interpretacji urzędników skarbowych. Można wręcz mieć wrażenie,
że wykazanie się inwencją jest głównym zadaniem skarbówki, nawet jeśli ta
twórcza inicjatywa mrozi krew w żyłach ludziom myślącym normalnie.

Sporne rozliczenie opłaty
wstępnej w leasingu
Spór o moment ujęciach w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej w leasingu jest w historii polskiego
prawa podatkowego wyjątkowo burzliwy. Przypomina
trzymający w napięciu film akcji, w którym szala zwycięstwa, po kolejnych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przechyla się na korzyść jednego z dwóch
bohaterów. I kiedy wydaje się, iż spór został już rozstrzygnięty, a opłata wstępna ostatecznie uznana przez organy podatkowe za jednorazowy koszt podatkowy, fiskus
pokazuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Czym jest opłata wstępna?
Opłata wstępna, zwana też ratą przygotowawczą,
czynszem inicjalnym, przygotowawczą opłatą leasingową czy też czynszem zerowym, jest uiszczana jednorazowo przez korzystającego na rzecz finansującego przy
zawieraniu umowy leasingowej przed wydaniem przedmiotu leasingu.
Zapłata stanowi warunek konieczny rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Nie budzi wątpliwości, iż wydatek
ten może być przez korzystającego zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Istota sporu sprowadza się
do momentu ujęciach w kosztach uzyskania przychodu
przedmiotowej opłaty.
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Istota problemu
Istota problemu sprowadza się do treści obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. przepisu regulującego zasady rozliczenia kosztów podatkowych w czasie, tj. art. 15
ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym 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.
Powołując się na ten przepis organy podatkowe przez
wiele lat twierdziły, że opłata wstępna powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy. Koronnym argumentem na poparcie tej tezy była podnoszona okoliczność,
iż opłata wstępna odnosi się do całego okresu umowy
leasingu, a więc okresu przekraczającego rok podatkowy.
Koncepcja prezentowana przez organy podatkowe
spotkała się z krytyką sądów administracyjnych, które
w zdecydowanej większości przypadków rozstrzygały
spory na korzyść podatników uznając, że opłata wstępna ma charakter samoistny, nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych. W związku z czym dotyczy nie
tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle pra-
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wa do skorzystania z niego. Koncepcja
prezentowana przez organy podatkowe
„nie broniła się” również w starciu z takimi okolicznościami jak wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, zniszczenie
lub kradzież przedmiotu leasingu, czy też
zaprzestanie działalności przez jedną ze
stron umowy. Słowem z tymi wszystkimi
zdarzeniami, które powodowały, iż charakter opłaty wstępnej jest niezależny
od rzeczywistego czasu trwania umowy.
W związku z powyższym, można ją jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe
w dacie poniesienia, tj. bez konieczności
rozliczania w czasie.
W powyższym zakresie Naczelny Sąd
Administracyjny wielokrotnie zajmował korzystne dla podatników stanowisko, jak np. w wyrokach z dnia 19 marca
2010 r. (sygn. akt II FSK 1731/08), z dnia
17 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 59/10),
z dnia 15 września 2011 r. (sygn. akt II FSK
451/10) oraz z dnia 9 marca 2012 r. (sygn.
akt II FSK 1591/10).

KONCEPCJA PREZENTOWANA PRZEZ
ORGANY PODATKOWE SPOTKAŁA SIĘ Z KRYTYKĄ
SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, KTÓRE
W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW
ROZSTRZYGAŁY SPORY NA KORZYŚĆ
PODATNIKÓW UZNAJĄC, ŻE OPŁATA WSTĘPNA
MA CHARAKTER SAMOISTNY, NIEPRZYPISANY
DO POSZCZEGÓLNYCH RAT LEASINGOWYCH.

Wydawało się wówczas, iż spór o moment
ujęciach w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej został ostatecznie zakończony. Potwierdzały to nawet
same organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach zezwalały na jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów
uzyskania przychodów opłaty wstępnej,
czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego w pełnej wysokości,
w momencie ich poniesienia. Takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r.
(sygn. IPPB3/423-545/13-2/KK).
Niestety, jak pokazują ostatnie interpretacje ministra finansów, obwieszczenie
końca sporu jest przedwczesne. Organy
podatkowe powróciły do wykładni proporcjonalnego do czasu trwania umowy zaliczenia w ciężar kosztów opłaty

uzyskania
przychodu
opłaty wstępnej wybucha na nowo. Przy okazji
będzie on wymagał wyjaśnienia kwestii o bardzo doniosłym praktycznym
znaczeniu,
a mianowicie rzeczywistego wpływu przepisów o rachunkowości
na przepisy podatkowe. Dotychczasowe orzecznictwo nie
jest bowiem jednolite
w tym zakresie.
n
Tomasz
Strzałkowski,
Doradca
Podatkowy,
Kancelaria Chałas
i Wspólnicy
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wstępnej. Tym razem swoje stanowisko uzasadniają wpływem przepisów
ustawy o rachunkowości na przepisy
podatkowe. Zgodnie z tą koncepcją
sposób ujęcia kosztów w rachunku
bilansowym determinuje moment ich
rozpoznawania w rachunku podatkowym. W szczególności zdaniem
organów moment rachunkowego
ujęcia tych wydatków jako koszt
(rozliczenia międzyokresowe czynne) determinuje dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów.
Takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
w interpretacji indywidualnej
z dnia 12 czerwca 2015 r. (sygn.
IBPBI/2/4510-292/15/PC)
oraz
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
w interpretacji indywidualnej
z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn.
IPTPB3/423-435/14-2/KC).
Nie ma więc wątpliwości, że spór
o moment ujęciach w kosztach
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Weryfikacja poprawności
naliczenia opłat leasingowych
Czy obsługując umowę leasingu zadawaliście sobie kiedykolwiek pytanie „czy raty leasingowe są poprawnie naliczone”? Jeśli nie to zachęcamy do zastanowienia się nad tym. Nasze doświadczenia wskazują bowiem że istnieje spora ilość umów leasingu, w których opłaty są zawyżane. Jak to możliwe?
To proste. Większość umów leasingu zawarta jest na zmiennych stopach procentowych. Rata leasingowa
powinna zatem zmieniać swoją wysokość wraz ze zmianą tych stóp. Nie zawsze się jednak tak dzieje.
W niektórych przypadkach raty leasingowe rosną w przypadku wzrostu stóp procentowych, ale nie
obniżają się bądź obniżają się niewystarczająco w przypadku spadku stóp. Do tego dochodzą obciążenia
dodatkowe (podatki od środków transportu, produkty ubezpieczeniowe, opłaty dodatkowe z TOiP), które
również muszą być weryfikowane. Czy jednak samemu potraficie to zweryfikować?
MGW proponuje Przedsiębiorcom objęcie ich umów leasingu usługą administrowania tym umowami
(Produkt oferowany jest pod brandem LEASING MONITOR). W ramach tej usługi specjaliści MGW przejmują od Klientów na okres trwania umowy leasingu wszystkie obowiązki (z pominięciem oczywiście
regulowania opłat leasingowych) związane z obsługą takiej umowy, dbając o optymalizację kosztów
związanych z jej realizacją.
Dla wszystkich, którzy chcą wstępnie dowiedzieć się czy ich umowa jest poprawnie obsługiwana,
uruchamiamy promocję. Do końca 2015 roku proponujemy wszystkim zainteresowanym podmiotom
bezpłatny audyt wybranych dwóch umów leasingu pod kątem weryfikacji poprawności naliczania
opłat leasingowych przez Finansującego. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z tej promocji,
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.leasingmonitor.com

Restrukturyzacja umów leasingu

Masz problemy z terminową obsługą umowy leasingu? Ponosisz duże koszty odsetek karnych
w związku z opóźnieniem w regulowaniu opłat leasingowych? Nie musi tak być. Wystarczy dokonać
restrukturyzacji umowy leasingu, dopasowując wysokość obciążeń z niej wynikających do Twojej
obecnej sytuacji finansowej. Jak to skutecznie przeprowadzić?
Specjaliści MGW posiadają duże doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzania programów
restrukturyzacji, w tym również umów leasingu. Zajmując się tym na co dzień, doskonale orientujemy
się jak musi być ułożony plan restrukturyzacji, jak przygotować dokumentację i jak wynegocjować ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne. Chętnie się tym doświadczeniem podzielimy.
Do końca 2015 roku oferujemy wszystkim Klientom zainteresowanym skorzystaniem z naszego
wsparcia przy działaniach restrukturyzacji umów leasingu, 15% rabat w kosztach tej obsługi. Należy
przy tym nadmienić iż zasadnicza część naszego wynagrodzenia oparta jest o zasadę „Success fee”.
Wszystkich zainteresowanych rozmową na ten temat prosimy o wypełnienie formularza na stronie
www.leasingmonitor.com
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