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INTERPRETACJA SKI-27
Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu

ODWOŁANIA
—

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

—

MSR 11 Umowy o usługę budowlaną

—

MSR 17 Leasing (zaktualizowany w 2003 r.)

—

MSR 18 Przychody

—

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

—

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena (zaktualizowany w 2003 r.)

—

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

PROBLEM
1

Jednostka może zawrzeć transakcję lub serię strukturalnie powiązanych transakcji (zwaną dalej umową)
z niepowiązaną z nią jedną stroną trzecią lub kilkoma stronami trzecimi (zwanymi dalej inwestorem), które to
transakcje wykorzystują prawną formę leasingu. Na przykład jednostka może oddać inwestorowi aktywa w leasing,
a następnie objąć te same aktywa umową leasingu zwrotnego lub też z prawnego punktu widzenia sprzedać aktywa
i objąć je umową leasingu zwrotnego. Forma każdej z umów i warunki, na jakich została ona zawarta, mogą się
znacząco różnić. W przypadku, w którym jednostka oddaje aktywa w leasing i odzyskuje je poprzez leasing
zwrotny, celem umowy zawartej między jednostka a inwestorem może nie być przekazanie mu praw do
użytkowania składnika aktywów, lecz uzyskanie korzyści podatkowej przez inwestora, którą podzieli się on
z jednostką w formie opłaty.

2

Jeżeli umowa zawarta z inwestorem wykorzystuje prawną formę leasingu, następujące zagadnienia wymagają
rozstrzygnięcia:
a)

w jaki sposób można ustalić, czy seria transakcji obejmuje transakcje ze sobą powiązane oraz czy należy je
rozliczać jako jedną transakcję;

b)

czy umowa spełnia kryteria zawartej w MSR 17 definicji leasingu, a jeśli nie, to:
(i)

czy odrębny rachunek inwestycyjny oraz ewentualne zobowiązania z tytułu dokonywania opłat
leasingowych stanowią aktywa i zobowiązania jednostki (np. można rozważyć przykład opisany
w paragrafie A2 a) załącznika A);

(ii)

w jaki sposób jednostka powinna rozliczać pozostałe zobowiązania wynikające z umowy; oraz

(iii)

w jaki sposób jednostka powinna rozliczać opłatę, którą może uzyskać od inwestora.

UZGODNIONE STANOWISKO
3

Serię transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu uznaje się za transakcje ze sobą powiązane i rozlicza jako
jedną transakcję, jeżeli całościowego skutku gospodarczego nie można zrozumieć bez odwołania się do całej serii
transakcji traktowanej jako całość. Sytuacja taka zachodzi na przykład wówczas, gdy transakcje te są ze sobą ściśle
wzajemnie powiązane, zostały wynegocjowane jako jedna transakcja i są realizowane jednocześnie lub kolejno po
sobie. (Załącznik A przedstawia przykłady zastosowania niniejszej interpretacji).

4

Sposób księgowania odzwierciedla istotę umowy. Ocenia się wszystkie aspekty i implikacje umowy tak, aby ustalić
ich istotę, ze szczególnym uwzględnieniem tych spośród aspektów i implikacji, które wywołują skutki ekonomiczne.

5

Postanowienia MSR 17 mają zastosowanie wówczas, gdy istotą umowy jest przekazanie praw do użytkowania
składnika aktywów przez uzgodniony okres. Czynniki, z których każdy indywidualnie może wskazywać na to, iż
istotą danej umowy może nie być zawarcie umowy leasingu zgodnie z MSR 17, obejmują, co następuje
(załącznik B zawiera przykłady zastosowania niniejszej interpretacji):
a)

po stronie jednostki pozostają wszystkie ryzyka i to ona otrzymuje wszystkie pożytki związane z posiadaniem
odnośnego składnika aktywów, a także korzysta z tych samych praw w zakresie jego użytkowania jak przed
zawarciem umowy;
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b)

głównym celem umowy jest uzyskanie określonego skutku w wymiarze podatkowym, a nie przekazanie
prawa do użytkowania składnika aktywów; oraz

c)

opcja jest ujęta w umowie na warunkach, które powodują, że realizacja opcji jest niemal pewna (np. opcja
sprzedaży, którą można zrealizować po cenie wystarczająco wyższej od oczekiwanej wartości godziwej
w chwili, gdy opcja staje się realizowalna).

Ustalając, czy w istocie rzeczy odrębny rachunek inwestycyjny i zobowiązania z tytułu dokonywania opłat
leasingowych stanowią aktywa i zobowiązania jednostki, stosuje się definicje i wytyczne zawarte w paragrafach 49–
64 Założeń koncepcyjnych. Do czynników, które rozpatrywane łącznie wskazują na to, że w istocie rzeczy odrębny
rachunek inwestycyjny i zobowiązania z tytułu dokonywania opłat leasingowych nie spełniają kryteriów definicji
aktywów i zobowiązań, a zatem nie są ujmowane przez jednostkę w sprawozdaniu finansowym, zalicza się, co
następuje:
a)

jednostka nie jest w stanie kontrolować rachunku inwestycyjnego dla realizowania własnych celów i nie ciąży
na niej obowiązek wnoszenia opłat leasingowych. Sytuacja taka zachodzi, gdy kwota płatna z góry jest
ulokowana na odrębnym rachunku inwestycyjnym, aby zabezpieczyć inwestora, i może być użyta wyłącznie
w celu dokonywania płatności na rzecz inwestora, zaś inwestor wyraża zgodę, aby opłaty leasingowe były
przekazywane ze środków zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym, przy czym jednostka nie ma
możliwości wstrzymania płatności wnoszonych na rzecz inwestora z rachunku inwestycyjnego;

b)

ryzyko, że jednostka będzie musiała dokonać zwrotu całej kwoty opłat uzyskanych od inwestora oraz
potencjalnie wnieść dodatkową zapłatę, jest bardzo niewielkie, lub też w przypadku, gdy jednostka nie
uzyskała takiej opłaty, bardzo niewielkie jest ryzyko, że będzie ona musiała dokonać zapłaty kwot
wynikających z innych obowiązków (np. gwarancji). Ryzyko dokonania płatności jest bardzo niewielkie, jeżeli
na przykład warunki umowy przewidują zainwestowanie kwoty płatnej z góry w nienarażone na ryzyko
aktywa, z którymi wiąże się oczekiwanie, że doprowadzą do powstania wystarczającej ilości przepływów
środków pieniężnych, które pozwolą na uregulowanie opłat leasingowych; oraz

c)

poza początkowymi przepływami środków pieniężnych, które zaistniały w momencie zawarcia umowy,
jedynymi przepływami środków pieniężnych, których powstania oczekuje się w związku z umową, są
przepływy środków pieniężnych z tytułu opłat leasingowych dokonywanych wyłącznie ze środków
pochodzących z rachunku inwestycyjnego zasilonego początkowymi przepływami środków pieniężnych.

7

Pozostałe obowiązki wynikające z umowy, w tym udzielone gwarancje oraz obowiązki wynikające z wcześniejszego
odstąpienia od umowy, rozlicza się zgodnie z MSR 37, MSR 39 lub MSSF 4, odpowiednio od warunków umowy.

8

Określając moment ujęcia w przychodach opłaty, którą jednostka może uzyskać, stosuje się kryteria zawarte
w paragrafie 20 MSR 18 w odniesieniu do faktów i okoliczności towarzyszących każdej umowie. Rozważa się
między innymi, czy jednostka przyjęła na siebie na stałe zobowiązania dotyczące osiągania określonych wyników
działalności w przyszłości, których wypełnienie jest niezbędne dla uzyskania opłaty, czy jednostka ponosi ryzyko,
a także jak przedstawiają się warunki wszelkich umów gwarancyjnych oraz jak kształtuje się ryzyko konieczności
dokonania zwrotu opłaty. Następujące czynniki wskazują indywidualnie na to, że nieodpowiednie jest ujęcie całej
kwoty opłaty jako przychodu w momencie jej otrzymania, jeżeli została otrzymana na początku obowiązywania
umowy:

9

a)

obowiązki podjęcia pewnych znaczących działań lub powstrzymania się od nich są warunkiem uzyskania
otrzymanej opłaty, a zatem wykonanie prawnie wymaganych postanowień nie jest najważniejszą czynnością
wymaganą umową;

b)

wprowadzono ograniczenia w zakresie użytkowania odnośnego składnika aktywów, które w praktyce
ograniczają i znacząco zmieniają zdolność jednostki do korzystania z tego składnika aktywów (np.
ograniczenia mogą dotyczyć eksploatacji, jego sprzedaży lub zastawienia w charakterze zabezpieczenia);

c)

zwrot jakiejkolwiek części opłaty lub dokonanie zapłaty dodatkowej kwoty nie jest nieprawdopodobne.
Sytuacja taka zachodzi, gdy na przykład:
(i)

odnośny składnik aktywów nie jest wyspecjalizowanym składnikiem aktywów niezbędnym jednostce do
prowadzenia działalności, a zatem istnieje możliwość, że jednostka zapłaci pewną kwotę, aby odstąpić
od umowy przed upływem terminu jej obowiązywania; lub

(ii)

jednostka jest umownie zobowiązana bądź też ma pewną lub całkowitą swobodę decyzyjną w zakresie
inwestowania kwoty płatnej z góry w aktywa narażone na ryzyko wyższe aniżeli mało znaczące (np.
ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej lub ryzyko kredytowe). W takich okolicznościach nie
można uznać za bardzo niewielkie ryzyko, że wartość inwestycji nie będzie wystarczająca do
uregulowania opłat leasingowych, a zatem zachodzi możliwość, że jednostka będzie musiała dokonać
określonej płatności.

Opłata reprezentowana jest w rachunku zysków i strat odpowiednio do jej istoty i charakteru ekonomicznego.
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UJAWNIANIE INFORMACJI
10

Ustalając właściwy sposób ujawnienia informacji niezbędnych do zrozumienia danej umowy i przyjętego podejścia
księgowego, rozważa się wszystkie aspekty umowy, która w istocie rzeczy nie jest leasingiem w rozumieniu MSR 17.
W każdym okresie obowiązywania umowy jednostka ujawnia, co następuje:
a)

b)

11

opis umowy, obejmujący:
(i)

odnośny składnik aktywów i wszelkie ograniczenia jego użytkowania;

(ii)

okres obowiązywania oraz inne znaczące warunki umowy;

(iii)

transakcje wzajemnie powiązane, w tym opcje; oraz

podejście księgowe zastosowane do otrzymanej opłaty, kwotę ujętą w przychodach w danym okresie oraz
pozycję rachunku zysków i strat, w którym ujęto kwotę przychodu.

Informacje, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z paragrafem 10 niniejszej interpretacji, przedstawia się
odrębnie dla każdej umowy lub łącznie dla poszczególnych grup umów. Grupę umów tworzą umowy, które dotyczą
aktywów podobnego rodzaju (np. elektrowni).

DATA UZGODNIENIA STANOWISKA
Luty 2000 r.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Niniejszą interpretację stosuje się, począwszy od dnia 31 grudnia 2001 r. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosuje się
zgodnie z przepisami określonymi przez MSR 8.
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