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Poligrafia to branża, która do-
skonale sobie radzi i wciąż ma 
tendencję wzrostową. Spadek 

popularności książek i papierowych 
gazet na rzecz e-booków nie wpłynął 
na nią negatywnie, ponieważ wiele 
przedsiębiorstw zajmujących się po-
ligrafią zmieniło zakres swoich prac, 
chociażby na materiały promocyjne. 
Raport KPMG i Polskiego Bractwa 
Kawalerów Gutenberga wykazał, że 
w 2014 roku sprzedana produkcja 
sektora poligraficznego w Polsce wy-
niosła 13,2 mld zł, wykazując wzrost w 
stosunku do poprzedniego roku o 6%.

Aby móc rozwinąć skrzydła w bran-
ży poligraficznej, niezbędne są odpo-
wiednie urządzenia. Ich ceny jednak 
dla początkujących przedsiębiorców, 
niemających zbyt dużego kapitału, 
są nieosiągalne. Trzeba wówczas 
skorzystać z alternatywnych źródeł fi-
nansowania zakupu takich urządzeń. 
Najbardziej znanym sposobem pozy-
skania środków na zakup urządzenia 
poligraficznego jest kredyt. Istnieje 
jednak wiele nowoczesnych me-
tod finansowania, wśród których na 
szczególną uwagę zasługuje leasing. 

Leasing jako źródło 
finansowania 
Leasing zdobył bardzo dużą popular-
ność wśród przedsiębiorców, którzy 
coraz częściej korzystają z takiej formy 
finansowania w przypadku nie tylko 
zakupu aut, ale także maszyn poli-
graficznych. Jeśli chodzi o najczęściej 
leasingowane maszyny w branży po-
ligraficznej, oprócz urządzeń 
do poligrafii offsetowej i cy-
frowej, zaliczają się do nich 
urządzenia o charakterze po-
mocniczym, np. naświetlarki, 
windy, krajarki do papieru.

Leasing ma wiele zalet. 
Przede wszystkim zapewnia 
optymalizację podatkową, 
gdyż w przypadku jego naj-
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Leasing czy kredyt? 
Jak finansować zakup maszyn i urządzeń w poligrafii?

popularniejszej formy, leasingu ope-
racyjnego, raty płacone co miesiąc 
firmie leasingowej za udostępnienie 
maszyn i urządzeń mogą być w ca-
łości zaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów, co zmniejsza wysokość 
podatku dochodowego do zapłaty. 
Jednocześnie w przypadku prowadze-
nia działalności opodatkowanej VAT-
-em taki podatek z faktury podlega 
w całości odliczeniu, co zmniejsza 
miesięczne zobowiązania podatkowe 
przedsiębiorcy.

Kredyt jako źródło 
finansowania 
Decydując się na kredyt na zakup 
maszyny poligraficznej, trzeba wziąć 
pod uwagę, że sam w sobie nie 
stanowi on kosztu uzyskania przycho-
dów. Ten koszt będą stanowić z kolei 
odsetki od kredytu zaksięgowane 
po wprowadzeniu maszyny na stan 
środków trwałych, jak i comiesięczne 
odpisy amortyzacyjne z tytułu jej zu-
życia. Korzyścią może być natomiast 
możliwość jednorazowego odliczenia 
podatku VAT przy zakupie. Poza tym 
maszyna zakupiona na kredyt sta-
nowi własność firmy i może być bez 
problemu zbyta, co jest problemowe 
w przypadku wzięcia jej w leasing.

Leasing czy kredyt? 
Przy leasingu nie trzeba mieć dużego 
kapitału własnego. W przypadku no-
wych klientów leasingodawcy zado-
walają się 5-procentowym wkładem 
własnym, a zabezpieczenie umowy 

leasingowej najczęściej spoczywa 
wyłącznie na finansowanej maszynie. 
Umowy leasingowe są zawierane na 
okres do 60 miesięcy, a po spłacie 
ostatniej raty istnieje możliwość wy-
kupu maszyny po atrakcyjnej cenie 
lub też wzięcia w leasing innej maszy-
ny. Firmy leasingowe honorują zarów-
no maszyny nowe, jak i używane. Tak 
samo jest w przypadku kredytowania 
maszyn poligraficznych, ale aby uzy-
skać na nie kredyt, trzeba wykazać 
odpowiednią zdolność kredytową. 
Bank daje w tej kwestii także większą 
elastyczność co do czasu trwania 
kredytu oraz możliwość jego wcześ- 
niejszej spłaty, co może być niemoż-
liwe lub nieopłacalne w przypadku 
urządzeń w leasingu.

Zarówno leasing, jak i kredyt mają 
swoje zalety i wady. Leasing jest 
dobrym rozwiązaniem dla przedsię-
biorców niemających dużej zdolności 
kredytowej, niewidocznych w BIK, 
co zwiększa szansę na skorzystanie 
z innych, zewnętrznych źródeł finan-
sowania bieżącej działalności firmy. 
Oprócz optymalizacji podatkowej 
umożliwia on także utrzymywanie 
w firmie urządzeń o wysokiej jakości 
pracy dzięki możliwości ich wymiany 
na nowe po spłacie rat leasingo-
wych. Z kolei kredyt może być dobrym 
rozwiązaniem dla doświadczonych 
na rynku firm, mających kapitał na 
większy wkład własny. Kredyty z reguły 
są tańsze w kwestii prowizji i oprocen-
towania niż leasingi i stanowią często 
jedyne rozwiązanie przy tworzeniu 

maszyn poligraficznych „na 
miarę”, czyli takich, które 
są dostosowane do specy-
ficznych warunków działania 
i które ciężko byłoby odsprze-
dać po zakończeniu umowy 
leasingowej.
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