
 
WNIOSEK  

O ZMIANĘ KORZYSTAJĄCEGO (CESJĘ)  

 
....................................................................... 

 

....................................................................... 
nazwa i adres aktualnego Korzystającego 

 
 

....................................................................... 
osoba do kontaktu 

 

....................................................................... 
tel./faks/e-mail 

         
 
 

Dotyczy Umowy Leasingu nr ......................................................... 
 

1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę Korzystającego (cesję) w ww. Umowie Leasingu, w której 
Przedmiotem Leasingu jest: 

 

 rodzaj: …………………….……….., marka: ………….…...……….., nr fabr./rej.: ………….………., 
 

 
na firmę: 
 
....................................................................... 

 

....................................................................... 
nazwa i adres nowego Korzystającego 

 
 

....................................................................... 
osoba do kontaktu 

 

....................................................................... 
tel./faks/e-mail 
 
 

2. Uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Do wniosku załączamy następujące dokumenty nowego Korzystającego: 

 aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG 

 aktualny odpis z KRS 

 zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

 zaświadczenie REGON 

 dokumenty finansowe: ……………………………………………………………………………………. 

 inne dokumenty: …………………………………………………………………………………………... 
 

4. Oświadczamy, iż na dzień złożenia wniosku nie posiadamy przeterminowanych zobowiązań wobec 
BPS Leasing S.A. 

 

5. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji odnośnie naszego wniosku, zgadzamy się na obciążenie 
nas opłatą w wysokości zgodnej z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. 

 
 
 
 
 

..........................................................    ............................................................. 

miejscowość, data            aktualny Korzystający 
 

INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCEGO 

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać e-mailem: obsluga@bpsleasing.pl lub pocztą: BPS Leasing S.A.,  

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Jeżeli zajdzie konieczność dodatkowych uzgodnień pracownik BPS Leasing 

skontaktuje się z Państwem. 

BPS Leasing S.A. 
ul. Grzybowska 87 
00-844 Warszawa 

 

mailto:obsluga@bpsleasing.pl


 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 

dotyczące statusu kwalifikowanego korzystającego związane z obowiązkiem przekazywania 
przez BPS Leasing S.A. do Szefa Krajowej Administracji  Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) zgodnie z ustawą z 23 października 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) 
 
 

Oświadczamy, iż: 

1. przychody lub koszty Wnioskodawcy albo wartość jego 
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych*, 
przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku 
obrotowym równowartość 10 000 000 euro,  

lub  
 

2. Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym w rozumieniu 
art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych** lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych*** z podmiotem z punktu 1, 

 

lub 
 

3. udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub 
praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość  
2 500 000 euro 

 

 TAK        NIE                 

 
 
 
 
 

 TAK        NIE 
 
 
   

           

 TAK        NIE 

 
 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

                           (miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób 
reprezentujących Wnioskodawcę) 

 
 
__________________________________ 
 
* W przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, przychody i koszty ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów - zgodnie z ich wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.  

 
 

** Podmioty powiązane wg art.23m ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to: 
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 
– ten sam inny podmiot lub 
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, 
lub 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 
d) podatnika i jego zagraniczny zakład; 

 
 

*** Podmioty powiązane wg art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to: 
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 
– ten sam inny podmiot lub 
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, 
lub 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej 
zagraniczny zakład. 
 
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości. 


