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Wstęp 

 
Temat amortyzacji jest bardzo ważną kwestią w księgowości, ponieważ         

zdecydowana większość działalności gospodarczych posiada środki      

trwałe i/lub (już w mniejszym stopniu) wartości niematerialne i prawne.          

Prawidłowo dokonywane odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 22a - 22o          

ustawy o PIT stanowią koszty uzyskania przychodów.  

W module VIII Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne          

rozpoczęliśmy ten temat, w związku z poruszanymi tak kwestiami, np.          

prawo własności - jeżeli podatnik nie nabędzie skutecznie prawa         

własności środka trwałego, nie będzie mógł zaliczyć dokonywanych od         

niego odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.       

Pamiętasz główne kryteria stanowiące o tym, że dany składnik majątku          

stanowi środek trwały? Nie będą podlegały również odpisom        

amortyzacyjnym środki trwałe nie wprowadzone do ewidencji środków        

trwałych.  

 

Co podlega pod amortyzację? 

 
Amortyzacji podlegają (art. 22a ustawy o PIT) stanowiące własność lub          

współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,        

kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania: 

● budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

● maszyny, urządzenia i środki transportu, 
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● inne przedmioty, 

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane         

przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego         

działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie        

umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi. 

 

Powyżej mamy wymienione wszystkie cechy jakie powinien posiadać        

składnik majątku by mógł być uznany za środek trwały.  

 

Amortyzacji również podlegają składniki niezależnie od okresu       

używania:  

● przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,        

zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych", 

● budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, (tutaj ważne         

by budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie, które         

po wybudowaniu, gdy są już kompletne i zdatne do użytku          

wprowadzamy do ewidencji środków trwałych i amortyzujemy je        

zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych - nie mylić - z          

inwestycjami w obcych środkach trwałych. W tym drugim        

przypadku mamy do czynienia z ulepszeniem już istniejącego        

środka trwałego) 

● składniki majątku, wymienione w podpunkcie 1, niestanowiące       

własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez      

niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na        

podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z          

właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli       
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zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych       

dokonuje korzystający 

- zwane także środkami trwałymi; 

● tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11). 

 

Inwestycje w obcym środku trwałym - co to oznacza  

 

Z inwestycją w obcym środku trwałym mamy do czynienia w sytuacji,           

gdy podatnik poczyna nakłady w obcym majątku w celu jego ulepszenia.           

Przypominam, że z ulepszeniem mamy do czynienia w momencie m.in.          

przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, modernizacji jeżeli nakłady na       

ten cel przekroczą w danym roku podatkowym 10 000,00 zł.  

Przykład.  

Podatnik wynajął na podstawie umowy najmu magazyn na cele         

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Musiał jednak       

dokonać modernizacji wynajmowanego magazynu by mógł w pełni z         

niego korzystać. Nakłady w związku z tymi działaniami wynosiły 25          

000,00 zł. Inwestycja jaką poczyni podatnik w obcym środku trwałym          

podlega amortyzacji, niezależnie od okresu użytkowania. Inwestycja       

musi zostać wprowadzona na stan środków trwałych i odpowiednio         

amortyzowana (w dalszej części napiszę jakie mamy możliwości        

amortyzacji).  

 

UWAGA! Na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie          

podlegające amortyzacji  
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W ustawie o PIT art. 22c ustawodawca wymienił wyłączenia z prawa           

amortyzacji:  

● grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, (nie podlegają        

amortyzacji, ale uwaga! musi wprowadzić je do ewidencji środków         

trwałych, jeżeli podatnik ten zdecyduje o sprzedaży takiego gruntu         

to stanowią one przychód z działalności gospodarczej. Dochód        

wtedy ustala się na podstawie różnicy między przychodem a         

wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych), 

 

● budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych        

zasobów mieszkaniowych lub służących działalności     

społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie    

mieszkaniowe,  

 

● dzieła sztuki i eksponaty muzealne, (uwaga! podatnik nie może         

zakupionych dzieł sztuki amortyzować, ale może wydatki takie        

zaliczyć bezpośrednio w koszty, jeżeli nie przekroczą kwoty 10         

000,00 zł),  

 

● wartość firmy, jeżeli powstała w inny sposób niż w drodze kupna,           

przyjęcia do odpłatnego korzystania, wniesienia do spółki na        

podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,  

 

● składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia         

działalności gospodarczej lub jej zaprzestania, podatnik      

decydujący się na zawieszenie działalności gospodarczej (pobierz       
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poradnik Zawieszenie działalności gospodarczej z platformy)      

zaprzestaje amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu w        

którym dokonano zawieszenia. Taka “przerwa” trwa do końca        

miesiąca w którym wznowiono prowadzenie działalności,  

 

● budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, 

 

● lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej      

lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy,       

jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzacji.  

 

Przejdźmy teraz do amortyzacji wartości niematerialnych i       

prawnych 

  

Wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie używania        

dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby        

związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo        

oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej         

(sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu podlegające        

amortyzacji art. 22b ustawy o PIT: 

● spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego -       

zgodnie z art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego -regulują odrębne          

przepisy, zawarte w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o           

spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.           

1116 ze zm.). Spółdzielnia Mieszkaniowa na wniosek członka        

spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo      
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do lokalu mieszkalnego jest zobowiązana na jego wniosek        

zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności, po spełnieniu        

przez niego wszystkich przesłanek określonych w tej ustawie (art.         

17 ze znaczkiem 14 ww. ustawy o spółdzielniach        

mieszkaniowych). Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu      

powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię         

uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do        

udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości. 

● spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

● prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

● autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, 

● licencje, 

● prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo            

własności przemysłowej, 

● wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji     

związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej,       

naukowej lub organizacyjnej (know-how) 

 

Uwaga! Niezależnie od przewidywanego okresu użytkowania      

amortyzacji podlegają również: 

● wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia         

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: 

a) kupna, 

b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych,        

zgodnie z przepisami rozdziału 4a - Opodatkowanie stron leasingu,         

dokonuje korzystający, 
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● wyżej wymienione składniki majątku, niestanowiące własności lub       

współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na      

potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie       

umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub           

współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych       

wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów         

amortyzacyjnych dokonuje korzystający. 

● koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,      

który może być wykorzystany na potrzeby działalności       

gospodarczej podatnika, jeżeli: 

a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące          

ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz 

b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez        

podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik        

podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,         

oraz 

c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac          

rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze      

sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.  

Definicja prac rozwojowych została przedstawiona w ustawie o PIT i          

brzmi następująco: 

pojęcie pracach rozwojowych - oznacza nabywanie, łączenie,       

kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i       

umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej        

oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia          

i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,       
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procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i         

okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych,       

procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku,         

nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz       

demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych       

produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model        

warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest       

dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług,       

których ostateczny kształt nie został określony, 

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można        

wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub         

projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania        

komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i         

walidacyjnych jest zbyt kosztowna. 

 

Kluczowa przy amortyzacji jest wartość początkowa. Jak ustalamy        

wartość początkową dla środków trwałych i wartości niematerialnych        

omówiliśmy w module VIII.  

 

Moment rozpoczęcia amortyzacji: 

Co do zasady amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego         

miesiąca, następującego po miesiącu w którym dany składnik majątku         

został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.  

 

 

9 



 
 
Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba  

 
 
 

Rodzaje amortyzacji 
 

Podatnicy mogą stosować jedną z niżej wymienionych amortyzacji, przy         

czym pamiętać muszą, że raz wybrany rodzaj amortyzacji skutkuje         

stosowaniem go aż do pełnego zamortyzowania się danego środka         

trwałego: 

● amortyzacja liniowa 

● amortyzacja degresywna,  

● stawki indywidualne,  

● metoda jednorazowej amortyzacji.  

 

AMORTYZACJA LINIOWA 

 

Stawki amortyzacyjne zostały ujęte w załączniku do ustawy o podatku          

dochodowym od osób fizycznych (do pobrania na platformie) w wykazie          

rocznych stawek amortyzacyjnych. 

 

Metoda liniowa to podstawowa metoda amortyzacji. Jej       

charakterystyczną i główną cechą jest rozłożenie odpisów       

amortyzacyjnych obciążających koszty firmy w każdym roku w tej samej          

wysokości. Oznacza to, że odpisy amortyzacyjne są równe czyli przez          

cały okres amortyzowania środka trwałego stosowana jest taka sama         

stawka amortyzacyjna. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych w       

każdym roku jest wartość początkowa środka trwałego.  
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UWAGA! Metodę liniową może zastosować każdy przedsiębiorca do        

każdego środka trwałego, jednak nie zawsze może być dla niego          

korzystna taka forma. Być może podatnik, który będzie “szukał” kosztów          

wybierze jednorazową amortyzację (ta jednak nie jest dla każdego,         

omówimy ją w dalszej części).  

 

Od kiedy rozpocząć amortyzację? 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca       

następującego po miesiącu w którym środek trwały został wprowadzony         

do ewidencji. 

 

Jak długo dokonujemy odpisów? 

Odpisów dokonujemy, aż do momentu zrównania sumy wszystkich        

odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego       

(spójrz na przykład poniżej). 

UWAGA! Odpisy amortyzacyjne mogą zakończyć się wcześniej, np. na         

skutek likwidacji środka trwałego lub zbycia.  

 

Przykład.  

Czynny podatnik podatku VAT w maju 2020 roku kupił maszynę do           

produkcji wyrobów metalowych w swojej działalności gospodarczej na        

kwotę 540 000,00 zł netto. Zdecydował się na amortyzację metodą          

liniową.  

KŚT: 532 

Miesięczny odpis amortyzacyjny: 540 000,00 * 14% = 75 600,00 /12 = 6             

300,00.  
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Amortyzację podatnik rozpocznie 30 czerwca 2020 roku.  

Zakończy ją w lipcu 2027 roku (po 86 miesiącach) z tym, że przez 85              

miesięcy odpis miesięczny będzie wynosił 6 300,00 natomiast w         

ostatnim miesiącu: 4500,00 zł.  

 

Skąd się wzięły poszczególne wartości? 

 

wartość początkowa środka trwałego: 540.000,00 zł 

miesiąc rozpoczęcia amortyzacji: czerwiec 2020 

stawka amortyzacyjna: 14 % 

roczny odpis amortyzacyjny: 75.600,00 zł 

miesięczny odpis amortyzacyjny: 6.300,00 zł 

 

540 000,00 zł / 6300,00 = 85 pełnych miesięcy  

85 miesięcy * 6 300,00 =535 500,00 

540 000 - 535 500 = 4500,00  

Miesięczne odpisy amortyzacyjne księgujemy w kolumnie 13 PKPiR. 

 

Podwyższone i obniżone stawki amortyzacji w przypadku       

stosowania metody liniowej  

 
Na początku tego rozdziału wspomniałam, że podstawowe stawki amortyzacyjne         

znajdują się w wykazie stawek amortyzacyjnych (załącznik do ustawy o PIT). W            

określonych sytuacjach stawki te mogą być podwyższone (art. 22i ustawy o PIT),            

obniżone lub ustalone indywidualnie (art. 22i ustawy o PIT).  
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Zasady podwyższonych stawek amortyzacji w przypadku stosowania        

metody liniowej zostały określone w art. 22i ustawy o PIT.  

 

Podwyższone stawki amortyzacji podatnicy mogą stosować dla: 

 

● budynków i budowli używanych w warunkach 

- pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych       

niż 1,2, 

Za pogorszone warunki używania budynków i budowli uważa się          

używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par         

wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych        

czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. 

- złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4 

Za złe warunki używania budynków i budowli, uważa się używanie tych           

środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a        

zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu        

żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego        

działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych        

rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci         

oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. 

 

● dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego         

taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku       

do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej      
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sprawności technicznej - przy zastosowaniu w tym okresie        

współczynników nie wyższych niż 1,4 

Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej         

sprawności techniczne, rozumie się te obiekty, które używane są w          

pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu             

ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod         

ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie. 

 

● dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji,           

poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - przy      

zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. 

Przez maszyny i urządzenia poddanych szybkiemu postępowi       

technicznemu, o których mowa wyżej, rozumie się maszyny, urządzenia         

i aparaturę w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub         

systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki      

wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą         

aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną. 

 

Podatnik może stosować podwyższone lub obniżone stawki amortyzacji        

w przypadku, gdy wskaże na szczególne okoliczności uzasadniające        

przyjęcie danej (podwyższonej lub obniżonej stawki). 

 

UWAGA! W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych,      

podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu       

wyżej wymienionych współczynników, podatnik musi dla      

poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany      
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współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną       

właściwą dla danego środka trwałego, przyjętą z Wykazu stawek         

amortyzacyjnych. 

 

 

Moment zastosowania podwyższonej stawki 

 

W przypadku wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających       

podwyższenie stawek dla budynków i budowli używanych w warunkach 

- pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych       

niż 1,2, 

- złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4 

-  

stawki ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca       

następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności       

uzasadniające te zmiany. 

 

Podatnicy mogą podwyższać stawki dla maszyn i urządzeń zaliczonych         

do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na           

podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej "Klasyfikacją", poddanych       

szybkiemu postępowi technicznemu - przy zastosowaniu      

współczynników nie wyższych niż 2,0, bądź rezygnować z ich         

stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w        

którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od         

pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. 
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Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych        

stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje        

się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały         

wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego        

następnego roku podatkowego. 

 

Przykład zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji: 

 

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w sektorze chemicznym. W        

celu opracowywania nowych produktów i technologii, podatnik prowadzi        

prace badawczo-rozwojowe w tym laboratoryjne. Prace te są        

prowadzone za pomocą nowoczesnych, specjalistycznych,     

zaawansowanych urządzeń technologicznych i aparatury badawczej. W       

związku z tym, podatnik nabywa różnego rodzaju środki trwałe         

(aparatura naukowo-badawcza oraz doświadczalno-produkcyjna), na     

których przeprowadzane są różnego rodzaju testy, badania, próby,        

doświadczenia chemiczne. Podatnik amortyzuje nabyte środki trwałe       

metodą liniową. 

 

Podatnik zastanawia się: 

Czy ma prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o        

współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, będących        

aparaturą naukowo-badawczą lub doświadczalno-produkcyjną,    

zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej:          

„KŚT”), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym         
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środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego         

miesiąca każdego następnego roku podatkowego? 

Odpowiedź:  

Podatnik z przykładu przy pomocy aparatury naukowo-badawczej oraz        

doświadczalno-produkcyjnej prowadzi prace badawczo-rozwojowe w     

warunkach laboratoryjnych. Związki chemiczne, mieszaniny w sposób       

znaczący wpływają na zużycie aparatury, co w konsekwencji powoduje,         

że może zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną o       

współczynnik nie wyższy niż 2,0. 

Stosownie do art. 22i ust. 2 pkt 3 updof, podatnicy mogą podane w             

Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i        

urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych          

(dalej: „KŚT”), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy       

zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. 

W związku z powyższym, podatnik uprawniony jest do stosowania         

stawki amortyzacyjnej o współczynniku nieprzekraczającym 2,0 dla       

maszyn i urządzeń, będących aparaturą naukowo-badawczą lub       

doświadczalno-produkcyjną. 

 

 

Przykład na zastosowanie obniżonych stawek amortyzacji na       

podstawie 0114-KDIP3-1.4011.92.2017.1.IF | Interpretacja    

indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 6 czerwca       

2017 r. 
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(Zwróć uwagę jak podatnik broni swojego stanowiska i jak je          

argumentuje). 

 

Wnioskodawca prowadzi od 1 października 2001 r. działalność        

gospodarczą obejmującą m.in. doradztwo podatkowe oraz jest czynnym        

podatnikiem podatku VAT. W grudniu 2007 r. Wnioskodawca rozszerzył         

zakres działalności m.in. o leasing oraz wynajem samochodów        

osobowych. Wnioskodawca świadczył usługi długookresowego wynajmu      

pojazdów w latach 2008-2012 r. W styczniu 2017 r. Wnioskodawca          

zawarł umowę leasingu operacyjnego na okres ponad 24 miesięcy na          

dwa samochody osobowe. Na potrzeby realizacji powyższej umowy        

Wnioskodawca nabył dwa samochody osobowe, będącymi pojazdami       

samochodowymi, o których mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 11             

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r,                

poz. 710 ze zm.; dalej: ustawa o VAT). Samochody te bezpośrednio po            

zakupie zostały udostępnione leasingobiorcy. Po odebraniu nowych       

samochodów z salonu samochody nie były używane przez        

Wnioskodawcę na jego własne potrzeby w związku z prowadzoną         

działalnością gospodarczą czy na potrzeby prywatne Wnioskodawcy.       

Samochody były kupione z przeznaczeniem ich od początku aby oddać          

w leasing i w taki też sposób są wykorzystywane. 
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Uzgodnione warunki leasingu są następujące: 

 

Pierwszy samochód: 

Data wydania pojazdu: 30 stycznia 2017 r.; data zakończenia leasingu          

31 stycznia 2019 r.; opłata wstępna netto: 35% wartości netto pojazdu z            

faktury zakupu oraz faktury za dodatkowe zabezpieczenie; wartość        

wykupu netto: 25% wartości pojazdu netto z faktury zakupu oraz faktury           

za dodatkowe zabezpieczenie; 24 raty płatne co miesiąc. Łączna         

wartość leasingu netto wynosi 108,5% wartości początkowej pojazdu        

określanej na potrzeby amortyzacji. 

 

Drugi samochód: 

 

Data wydania pojazdu: 3 luty 2017 r. data zakończenia leasingu 28 luty            

2019 r.; opłata wstępna netto: 35% wartości netto pojazdu z faktury           

zakupu; wartość wykupu netto: 25% wartości pojazdu netto z faktury          

zakupu; 24 raty płatne co miesiąc. Łączna wartość leasingu netto wynosi           

108,5% wartości początkowej pojazdu określanej na potrzeby       

amortyzacji. 

 

Leasingobiorcą jest spółka z o. o. będąca podmiotem niepowiązanym z          

Wnioskodawcą w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT. 

 

W związku z podpisanymi umowami leasingu operacyjnego       

Wnioskodawca informuje, iż dla celów podatku dochodowego od osób         

fizycznych planuje dokonywać odpisów amortyzacyjnych od      
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zakupionych samochodów, które zostały oddane w leasing w okresach         

rocznych zgodnie z art. 22h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku              

dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032             

ze zm.; dalej: ustawa o PIT). Niemniej, podatnik zamierza skorzystać z           

uprawnienia wynikającego z art. 22i ust. 5 ustawy o PIT i obniżyć stawki             

amortyzacyjne wskazane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych       

stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o PIT (dalej: Wykaz). 

 

Czy w stosunku na nabytych samochodów osobowych Wnioskodawca        

ma prawo obniżyć stawki amortyzacyjne do dowolnego poziomu, w tym          

do poziomu 0%? 

 

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo w stosunku do nabytych         

samochodów osobowych obniżyć stawki amortyzacyjne do dowolnego       

poziomu, w tym do poziomu 0%. 

 

Zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o PIT „podatnicy mogą obniżać podane             

w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków        

trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym          

środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego         

miesiąca każdego następnego roku podatkowego.” 

 

Zdaniem Wnioskodawcy powyższy przepis przewiduje możliwość      

obniżenia stawki amortyzacyjnej zarówno wobec środków trwałych       

wprowadzanych do ewidencji środków trwałych i wartości       

niematerialnych prawnych, tj. dla tych, których amortyzację podatnik        
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dopiero rozpoczyna, jak i środków trwałych już ujętych w ewidencji          

środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, od których już         

wcześniej dokonywane były odpisy amortyzacyjne. 

 

Równocześnie, przepis ten nie wskazuje jakiegokolwiek minimalnego       

poziomu stawek, do którego odpisy amortyzacyjne mogłyby być        

obniżane. W konsekwencji należy przyjąć, iż podatnik ma prawo obniżyć          

podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki do dowolnego        

wybranego przez siebie poziomu, w tym do zera. 

 

Na prawidłowość powyższego stanowiska wskazuje też uzasadnienie do        

projektu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku             

dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych         

ustaw (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1182), która z dniem 1 stycznia 2003               

r. zmieniła brzmienie art. 22i ust. 5 ustawy o PIT. Zgodnie z            

uzasadnieniem nowelizacją ustawy o PIT „wprowadzono też możliwość        

zmniejszenia stawek amortyzacyjnych z Wykazu w dowolnej wysokości        

oraz w wybranym przez podatnika momencie.” 

 

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo w stosunku na         

nabytych samochodów osobowych obniżyć stawki amortyzacyjne do       

dowolnego poziomu, w tym do poziomu 0%. 

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy       

w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest        

prawidłowe. 

21 



 
 
Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba  

 
 
 

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku               

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn.             

zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące        

własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we        

własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do           

używania: 

 

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

maszyny, urządzenia i środki transportu, 

inne przedmioty 

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane         

przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego         

działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie        

umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane            

środkami trwałymi. 

 

Natomiast na podstawie art. 22i ust. 1 ww. ustawy odpisów          

amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł,        

dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w        

Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h           

ust. 1 pkt 1. 

 

Wskazany wyżej art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od             

osób fizycznych przewiduje, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się        

od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i         

prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca         
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następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość         

wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do         

końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów         

amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je          

w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów          

amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23         

ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

 

Przepisy art. 22h ust. 2 ww. ustawy określają, że podatnicy, z           

zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji           

określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed         

rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego         

zamortyzowania danego środka trwałego. 

 

Z przepisu tego wynika, iż: 

 

● wyboru metody amortyzacji środka trwałego dokonuje się przed        

rozpoczęciem amortyzacji; 

● raz wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania        

danego środka, co oznacza zakaz zmiany metody amortyzacji w         

trakcie trwania tego procesu; 

● przez metody amortyzacji, o których mowa w ustawie, rozumie się          

metody opisane w art. 22i-22k. 
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Są to trzy metody amortyzacji: 

 

● metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez     

zastosowanie stawek z powołanego Wykazu (z możliwością ich        

podwyższenia i obniżenia), przewidziana w art. 22i ustawy; 

● metoda dokonywania tych odpisów z zastosowaniem stawek       

ustalonych indywidualnie przez podatnika, przewidziana w art. 22j        

ustawy; 

● metoda degresywno-linowa, przewidziana w art. 22k ustawy. 

Zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób            

fizycznych podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek        

amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany       

stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały           

wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego        

następnego roku podatkowego. 

 

Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że         

ustawa o podatku dochodowym daje podatnikom swobodę w zakresie         

obniżania stawek amortyzacyjnych. Nie zostały bowiem określone ani        

przesłanki zastosowania obniżenia, ani też maksymalne wielkości       

obniżenia stawek. Zatem, zarówno wola obniżenia stawek, jak i         

wysokość obniżenia zostały pozostawione uznaniu podatników. Tym       

samym podatnicy amortyzujący środki trwałe metodą liniową według        

stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych mogą obniżać        

te stawki dla poszczególnych środków trwałych, a wysokość obniżek nie          

jest limitowana. Oznacza to, że podatnik mając, przykładowo,        
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kilkanaście środków trwałych tego samego rodzaju może stosować        

obniżoną stawkę jedynie w stosunku do jednego z tych środków,          

pozostałe zaś amortyzować według stawek amortyzacyjnych dotychczas       

stosowanych. Podstawowym warunkiem jest to, aby stawki te nie były          

wyższe od stawek określonych w ww. Wykazie. 

 

Należy jednak zaznaczyć, że obniżenie stawki może nastąpić        

począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do          

ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku        

podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób nie zawiera         

szczególnych regulacji co do określenia roku podatkowego. Oznacza to,         

że do osób fizycznych zastosowanie mają przepisy ogólne ustawy z dnia           

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z               

późn. zm.). Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym          

jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.         

Tym samym rokiem podatkowym w przypadku osób fizycznych jest rok          

kalendarzowy. 

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia        

przyszłego oraz powyższe przepisy prawa podatkowego, stwierdzić       

należy, że zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od             

osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo, na wyżej wymienionych        

zasadach, obniżyć stawkę amortyzacyjną do dowolnej wysokości, tj.        

również do wskazanej w pytaniu stawki w wysokości 0 %. 
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Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o       

wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego      

jest prawidłowe. 

 

Metoda degresywna 

 

Metoda degresywna stosowana jest do środków trwałych z grupy 3-8          

KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. 

Metoda ta polega na podwyższeniu stawki amortyzacyjnej o wskazany         

współczynnik nie wyższy niż 2,0.  

UWAGA! Od jakich wartości dokonujemy amortyzacji? 

Wiesz już, że w przypadku amortyzacji liniowej odpisów        

amortyzacyjnych dokonywaliśmy od wartości początkowej, natomiast w       

przypadku amortyzacji degresywnej amortyzacji dokonujemy: 

● w pierwszym roku od wartości początkowej,  

● w kolejnych latach, od wartości początkowej pomniejszonej o        

dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne.  

WAŻNA ZASADA! W roku podatkowym w którym ustalona zgodnie z          

zasadami metody degresywnej, roczna kwota odpisu amortyzacyjnego       

będzie niższa od rocznej kwoty ustalonej zgodnie z metodą liniową -           

podatnik jest obowiązany dokonywać w dalszej części odpisów        

amortyzacyjnych metodą liniową - aż do momentu, gdy łączna suma          

odpisów amortyzacyjnych od początku oczywiście okresu amortyzacji       

będzie równa wartości początkowej.  
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Jeżeli podatnik amortyzuje środki trwałe metodą degresywną, a        
ulepszenia ich dokona w pierwszym roku amortyzacji, to wartość         
początkowa może zostać podwyższona, na ogólnych zasadach,       
czyli: w miesiącu zakończenia prac ulepszeniowych, a od następnego         
miesiąca naliczamy podwyższony odpis amortyzacyjny.  
Natomiast w przypadku ulepszeń przeprowadzonych w latach kolejnych        
(po rozpoczęciu amortyzacji), wyższy odpis amortyzacyjny będzie       
dokonywany od początku następnego roku, mimo, że prace        
ulepszeniowe zakończyły się w trakcie roku poprzedniego.  
 
Przykład  
 
Podatnik dokonuje amortyzacji środków trwałych metodą degresywną W        
maju 2020 roku. dokonał ulepszenia środka trwałego, którego        
amortyzację rozpoczął w lutym 2020 roku, wartość ulepszenia wynosi 12          
000,00 zł.  
W związku z tym podatnik dokonał pod koniec maja 2020 roku           
zwiększenia wartości początkowej ulepszonego środka trwałego, a od        
czerwca rozpoczął amortyzację od zwiększonej wartości początkowej       
środka trwałego o 12 000,00 zł.  
 
Przykład  
 
Podatnik dokonuje amortyzacji środków trwałych metodą degresywną W        
maju 2020 roku dokonał ulepszenia środka trwałego, którego        
amortyzację rozpoczął w 2019 roku, wartość ulepszenia wynosi 12         
000,00 zł.  
W związku z tym podatnik dokonał pod koniec maja 2020 roku.           
zwiększenia wartości początkowej ulepszonego środka trwałego, ale       
odpisy amortyzacyjne podwyższone będą naliczane dopiero od stycznia        
2021 roku, czyli w momencie ustalenia wartości początkowej        
stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych w 2021 roku.        
Wartość ta będzie równoznaczna z wartością początkową środka        
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trwałego zwiększoną o nakłady na prace ulepszeniowe i pomniejszona o          
dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.  
 

 

Szczególne zasady - współczynnik maksymalnie do 3,0 

 

Szczególne zasady mają zastosowanie w przypadku używania środków        

trwałych zaliczanych do grupy KŚT 3-6 i 8 oraz środków transportu z            

wyłączeniem samochodów osobowych, w firmie podatnika położonym       

na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem        

strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją        

społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów       

ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie stawek         

amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu     

współczynników nie wyższych niż 3,0.  

Zasada odpisów amortyzacyjnych w tym przypadku jest taka sama jak          

dla przypadków stosowania metody degresywnej ze współczynnikiem       

nie większym niż 2,0.  

 

Co się stanie, gdy w trakcie roku podatkowego: 

 

● gmina zostanie wyłączona z wykazu, który ustala Rada Ministrów         

na podstawie odrębnych przepisów,  

● podatnik przestanie mieć siedzibę na terenie tej gminy? 
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W takiej sytuacji podatnik może stosować do końca tego roku          

podwyższone stawki amortyzacyjne. 

 

 

 

 

 

Stawki amortyzacji ustalane indywidualnie 

 

Stawki amortyzacji ustalane indywidualnie mogą stosować podatnicy, z        

zastrzeżeniem art. 22l, dla używanych lub ulepszonych środków        

trwałych, które są po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków          

trwałych, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: 

● dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, 

- 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000          

zł, 

- 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000           

zł i nie przekracza 50.000 zł, 

- 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach; 

 

● dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30         

miesięcy. 

Co to znaczy, że wymienione w dwóch powyższych podpunktach         

środki trwałe są używane i/lub ulepszone: 

używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były          

wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub 
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ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki        

poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co        

najmniej 20% wartości początkowej. 

 

Przykład 

Podatnik w maju 2018 roku wykupił z leasingu operacyjnego samochód          

osobowy, którego wartość początkowa wynosi 9 840,00 zł. Podatnik         

dotychczas przez okres 48 miesięcy używał ten samochód w ramach          

zawartej umowy leasingu operacyjnego, ale po raz pierwszy zostanie         

wprowadzony na stan środków trwałych w momencie wykup - 31 maja           

2018 roku. Od czerwca 2018 r. podatnik będzie amortyzował samochód          

za pomocą indywidualnej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 40%       

(Indywidualna stawka nie może być wyższa niż 40% przy używanych lub           

ulepszonych środkach transportu: 30 miesięcy to 2,5 roku zatem:         

(100/2,5)*100%= 40%). Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie:      

328,00zł, a amortyzacja będzie trwała przez 30 miesięcy.  

 

 

● dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w          

poniższym podpunkcie - 10 lat, z wyjątkiem: 

- trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych      

wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków        

niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale       

związanych z gruntem, 

- kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków        

kempingowych i budynków zastępczych 
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dla których okres amortyzacji - nie może być krótszy niż 3 lata; 

Co oznacza używane lub ulepszone w tym podpunkcie, środki         

trwałe: 

używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były          

wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub 

ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki        

poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej        

30% wartości początkowej. 

 

● dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka       

amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% -        

40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich            

oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do          

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i       

prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres        

amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. 

 

 

Przykład 

 

Podatnik kupił w maju 2018 roku budynek niemieszkalny na cele          

działalności gospodarczej. Wcześniej używany był przez okres 20 lat.         

Minimalny okres amortyzacji dla tego budynku będzie wynosił zatem: 20          

lat. - 40 lat - 20 lat. Stawka amortyzacyjna powinna kształtować się na             

poziomie (100/20 lat)*100% = 5% 
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Stawki indywidualne w przypadku inwestycji w obcych środkach        

trwałych:  

 

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla       

przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że           

dla: 

● inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres         

amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, 

● inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w          

powyższym podpunkcie - okres amortyzacji ustala się według        

zasad: 

dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, 

- 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000          

zł, 

- 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000           

zł i nie przekracza 50.000 zł, 

- 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach; 

 

dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy. 

Co to znaczy, że wymienione w dwóch powyższych podpunktach         

środki trwałe są używane i/lub ulepszone: 

używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były          

wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub 
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ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki        

poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co        

najmniej 20% wartości początkowej. 

 

 

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla       

wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji: 

 

● odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych, 

● platform wiertniczych lub produkcyjnych 

- z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 

 

 

Kto ma obowiązek kontynuacji amortyzacji? 

 

Obowiązek kontynuacji amortyzacji mają podmioty powstałe w wyniku        

zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów oraz: 

● w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części        

w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku       

wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do        

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i       

prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład, 

● w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub          

spółki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,        

które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej lub spółki          
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jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego        

zorganizowanej części, 

● w przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej         

osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków         

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

● spółki niebędącej osobą prawną, która nabyła w formie wkładu         

niepieniężnego składniki amortyzacji.  

 

Podmioty te dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem       

dotyczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji       

przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo         

połączony z uwzględnieniem przepisów dotyczących metody liniowej       

amortyzacji, tj. art. 22i ust. 2-7 ustawy o PIT.  
 
 
 
Częstotliwość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych  
 
 

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach        

co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na           

koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 22i. (metoda liniowa         

amortyzacji).  

Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości        

niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym,        

w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może          

przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od        
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wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku         

podatkowego. 

 

 

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de      

minimis 

 

Podmioty uprawnione do korzystania z jednorazowej      

amortyzacji  

 
Jednorazowa amortyzacja o której piszę w tym rozdziale stanowi pomoc           

- pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w            

bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego     

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 
 
Podmioty uprawnione do stosowania jednorazowej amortyzacji to: 

● mali podatnicy, małym podatnikiem w 2020 r. jest podatnik, u          

którego w 2019 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą           

należnego VAT, nie przekroczyła 8.747.000 zł, a w przypadku         

przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u        

zmarłego przedsiębiorcy (art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF i          

odpowiednio art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP). 
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Podstawa prawna: Art. 22k ust. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od                

osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) i odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy                  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.                  

1406 ze zm.). 

 

● podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej     

w danym roku podatkowym - ale uwaga z jednorazowej         

amortyzacji nie może skorzystać podatnik rozpoczynający      

prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku jej       

rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub      

jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką         

prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w         

tym czasie wspólność majątkowa.  

Wyżej wymienieni podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów       

amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych      

zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji. tj: 

● Grupa 3-KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE  

● Grupa 4-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO      

ZASTOSOWANIA  

● Grupa 5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY     

SPECJALISTYCZNE 

● Grupa 6-URZĄDZENIA TECHNICZNE  

● Grupa 7-ŚRODKI TRANSPORTU Z WYŁĄCZENIEM     

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 

● Grupa 8-NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I     

WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 
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z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w        

którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków        

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości        

nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty      

50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 

Przeliczenia na złote kwoty 50 000 euro- dokonuje się według           

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na         

pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok       

podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym          

przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 

 

Kwota limitu w 2020 r. wynosi 219.000 zł uwaga! A na 2021 rok             

wynosi: 226.000 zł Przy tym limicie nie uwzględnia się odpisów          

amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10.000 zł wartości początkowej       

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Moment jednorazowego odpisu 

 

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych -       

nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały          

wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości       

niematerialnych i prawnych, lub: 

● w równych ratach co miesiąc 

● w równych ratach co kwartał 

● jednorazowo na koniec roku podatkowego 
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Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym        

roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania       

przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych       

środków trwałych. 

 

Jak liczony jest limit jednorazowej amortyzacji w przypadku spółki? 

 

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów         

amortyzacyjnych, odnosi się do łącznej wartości odpisów       

przypadających na wspólników tej spółki. 

 

WAŻNE! 

Przedsiębiorca, który skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji w         

ramach pomocy de minimis składników swojego majątku, powinien        

wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o         

wydanie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (uprzedzam        

pytania: nie ma takiego obowiązku, ale dla kontrolowania limitu w          

ramach pomocy de minimis jest to wskazane). Do wniosku         

przedsiębiorca powinien dołączyć:  

- dowód zakupu środka trwałego wraz z dowodem zapłaty, 

- ewidencję środków trwałych, 

- potwierdzenie dokonania odpisu amortyzacyjnego (kopia PKPiR), 

- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

- zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w okresie        

obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go        

lata. 
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Nie ma terminu na złożenie takiego wniosku o wydanie zaświadczenia o           

otrzymanej pomocy de minimis. 

 

Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej  10 000,00 zł 

 

Podatnik może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników        

majątku, które zgodnie z omawianymi w tym module przepisami mogłyby          

stanowić środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, których         

wartość początkowa, nie przekracza 10.000 zł - wydatki poniesione         

na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w         

miesiącu oddania ich do używania. 

 

Przykład.  

 

Podatnik na cele prowadzonej działalności nabył w kwietniu 2020 skuter          

o wartości 8 500,00 zł. Podatnik skorzystał z prawa do zaliczenia całego            

wydatku na skuter jednorazowo w koszty uzyskania przychodu (kolumna         

13 PKPiR w dacie nabycie tj. w maju.  

 

 

UWAGA: Samochody osobowe nie mogą być amortyzowane na        

zasadach: 

● amortyzacji degresywnej; 

● amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis; 

● amortyzacji jednorazowej w ramach limitu 100 000 zł. 
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W praktyce pozostają metoda liniowa i metoda indywidualna        

amortyzacji. 

 

Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych     

zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT 
 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać      

jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej      

nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6         

i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały           

wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości       

niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku        

podatkowym kwoty 100.000 zł.  

 

WARUNKI skorzystania z jednorazowej amortyzacji fabrycznie      

nowych składników majątku z grupy 3-6 i 8 KŚT. 

 

● wartość początkowa jednego nowego środka trwałego, nabytego w        

roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub 

● łączna wartość początkowa co najmniej dwóch fabrycznie nowych        

środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co        

najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich         

przekracza 3.500 zł. (w praktyce oznacza to, że przedsiębiorca,         

który zakupił przykładowo w 2020 roku trzy fabrycznie nowe środki          

trwałe o wartości: 3 200,00 zł, 4 500,00 zł 4 200,00 zł i wprowadził              
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je do ewidencji środków trwałych nie może ich amortyzować         

jednorazowo, ponieważ mimo, że łączna wartość tych nowych ŚT         

przekracza kwotę 10 000,00 zł to wartość jednego z nich jest           

mniejsza niż 3 500,00 zł. Co może zrobić podatnik? Nie          

wprowadzać tych składników majątku na stan środków trwałych, a         

ująć jednorazowo w koszty). 

 

Zaliczka a jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków 

trwałych  

 

Podatnik, który decyduje się na amortyzowanie fabrycznie nowych        

środków trwałych może skorzystać z dodatkowego przywileju       

wynikającego z: art. 22 ust. 1s ustawy o PIT. Zgodnie z powołanym            

przepisem podatnik ten może odnieść bezpośrednio w koszty zaliczkę         

wpłaconą na poczet fabrycznie nowego środka trwałego, który zostanie         

wprowadzony na stan środków trwałych w następnych okresach        

sprawozdawczych . Zaliczka ta będzie wliczana do limitu 100 000,00 zł.  1

 

Przykład: 

Podatnik wpłacił 30 września zaliczkę na zakup fabrycznie nowej         

maszyny (KŚT z grupy 5) w wysokości 6 000,00 zł, jednocześnie we            

wrześniu zaliczył w koszty (w kolumnie 13 PKPiR) całą zaliczkę, tj. 6            

000,00 zł. W październiku maszyna została dostarczona i wprowadzona         

1 art. 22 ust 1s. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka               
trwałego, o którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15,                 
którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą          
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, o której mowa w              
art. 22k ust. 14. 
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na stan ŚT, wartość początkowa całej maszyny wynosi: 40 000,00 zł.           

Zatem podatnik jednorazowo w październiku rozliczył jeszcze: 34 000,00         

zł.  

 

Musisz wiedzieć o amortyzacji jednorazowej do 100 000,00 zł         

fabrycznie nowych środków trwałych: 

 

❏ nabywany przez niego środek trwały jest fabrycznie nowy, 

❏ składnik ten mieści się w grupowaniu statystycznym 3-6 i 8 KŚT, 

❏ limit wynosi 100 000,00 zł, a w przypadku prowadzenia         

działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit        

100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki. 

❏ lub jego wartość początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł, a w            

przypadku co najmniej dwóch środków trwałych ich łączna wartość         

wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z          

nich przekracza 3.500 zł. 

❏ przedsiębiorca dokonuje amortyzacji jednorazowej fabrycznie     

nowych ŚT nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia środka         

trwałego do ewidencji, 

❏ suma odpisów dokonanych w ten sposób i wpłat na poczet          

nabycia środka trwałego nie może przekroczyć ich wartości        

początkowej, 

❏ nadwyżka wartości początkowej ponad 100.000 zł podlega        

amortyzacji w następnych latach podatkowych według metody       

liniowej lub degresywnej. 
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Podatnik, który spełni wszystkie wyżej wymienione warunki do        

jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego składnika majątku, np. o        

wartości 14 000 zł, może jednorazowo go zamortyzować i wartość tą           

wpisać do PKPiR do kolumny 13 “Pozostałe wydatki”.  

 

 

Ewelina Dulęba  
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