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Podstawy prawne

• Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

• Uchwała nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 3 
kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe„

• Międzynarodowy standard rachunkowości MSR 38 - Wartości 
niematerialne

• Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych

• Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych



Definicje środków trwałych 

1. Ustawa o rachunkowości – art. 3 ust. 1 pkt. 15

Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego 
gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością 
lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.



Definicje środków trwałych 

W prawie bilansowym nie jest wymagane prawo 
własności czy współwłasności zasobów 
majątkowych, aby mogły być one uznane za 
aktywa jednostki.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności to 
przedział czasu, w którym środek trwały będzie 
użytkowany przez jednostkę



Definicje środków trwałych 

• Kompletny i zdatny do użytku środek trwały to taki, który jest 
na tyle sprawny technicznie, że może być wykorzystywany 
w prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej. 

• Na przykład w odniesieniu do samochodu osobowego 
„kompletny i zdatny do użytku” oznacza również dopuszczenie 
samochodu do ruchu, czyli posiadanie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu oraz tablic rejestracyjnych zgodnie z wymaganiami 
ustawy o ruchu drogowym.

• Warunek, iż środek trwały jest „przeznaczony na potrzeby 
jednostki” będzie spełniony, jeśli dany składnik majątku 
pozyskano do używania na potrzeby podstawowej działalności 
jednostki lub na potrzeby działalności socjalnej.



Definicje środków trwałych 

Przeznaczenie na potrzeby jednostki oznacza, iż składniki 
muszą być potrzebne jednostce do realizacji jej zadań 
statutowych lub operacyjnych. 

Podmioty utrzymują środki trwałe w celu wykorzystania ich w 
procesie produkcji, dystrybucji, świadczenia usług oraz w 
celach administracyjnych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości za środki trwałe uważane 
są również składniki majątku oddane do używania na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Taki 
składnik należy do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy.



Definicje środków trwałych 
2. Ustawy podatkowe (pdop, pdof) 

Definiują środki trwałe nie wprost, lecz poprzez wyszczególnienie składników 
majątku, które podlegają amortyzacji.

• Art. 16a. ust.1 updop - Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, 
stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone 
we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do 
używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) 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. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi



Definicje środków trwałych 
Ustawodawca wyróżnił również katalog środków, które nie spełniają 

jednego z powyższych warunków, jakim jest przewidywany okres 
używania dłuższy niż rok. 

Art. 16a ust. 2

Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od 
przewidywanego okresu używania:

• 1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane 
dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",

• 2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

• 3) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub 
współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby 
związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej 
w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych 
składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także środkami trwałymi;



Definicje środków trwałych 
Ani prawo bilansowe ani prawo podatkowe nie określa 

granicznej kwoty wartości początkowej aktywów rzeczowych, 
od której uzależnione jest zaliczenie ich do środków trwałych 
bądź nie.

Ustawy podatkowe:

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od 
składników majątku, których wartość początkowa nie 
przekracza 10 000 (do końca 2017 r. - 3.500 zł); wydatki 
poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania 
przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Środki trwałe wprowadza się do ewidencji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w 
miesiącu przekazania ich do używania



Definicja wartości niematerialnych i prawnych
Przez wartości niematerialne i prawne – zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 14 ustawy o rachunkowości – rozumie się, nabyte przez 
jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o 
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w 
szczególności:

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, 
koncesje,

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 
wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

c) know-how.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się 
również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych 
prac rozwojowych;

Szczegółowe metody ujmowania tych wydatków 
znajdują się w MSR nr 38 „Wartości niematerialne i 
prawne”.

MSR 38 definiuje składnik wartości niematerialnych 
(WN) jako "możliwy do zidentyfikowania niepieniężny 
składnik aktywów, nieposiadający postaci fizycznej".



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

WNiP są to zasoby, znajdujące się pod kontrolą 
jednostki, które mają przyczynić się w przyszłości do 
generowania korzyści ekonomicznych. Pozycje te 
obejmują wiedzę, markę, znaki towarowe, licencje, 
oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie 
i patenty, dobre relacje z klientami, bazy danych, 
własność intelektualną, dostęp do informacji oraz wiele 
różnych uprawnień i praw. Zasoby, które nie znajdują 
się pod kontrolą jednostki nie są jej aktywami. 



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Kontrola nad składnikiem aktywów przejawia się przez spełnienie 
dwóch warunków:

1) jednostka jest uprawniona do uzyskiwania z niego 
w przyszłych okresach korzyści ekonomicznych (ma kontrolę nad 
korzyściami powstającymi z użytkowania danego składnika); 
kontrola nad przyszłymi korzyściami wynika zazwyczaj z tytułu 
prawnego, który może podlegać egzekucji na drodze sądowej 
(np. wiedza jest chroniona przez prawa autorskie, patenty lub 
inne umowne ograniczenia, takie jak umowy o poufności itp.),

2) jednostka jest w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści 
osobom trzecim.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Przykład

Spółka zatrudniła naukowca, którego praktyczne umiejętności 
pozwolą istotnie przyśpieszyć proces produkcyjny 
i zaproponować klientom nowe produkty. Umiejętności 
pracownika wynikają z jego prac badawczych i stanowią jego 
"know-how". Pracownik nie godzi się na przedstawienie 
posiadanej wiedzy w postaci technicznego skryptu, który mógłby 
być wykorzystany w trakcie jego choroby, ani na przeniesienie 
praw na spółkę "X". 



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

W przedstawionej sytuacji zasoby te, mimo że przyczyniają się do 
realizowania korzyści ekonomicznych, nie stanowią składnika 
wartości niematerialnych spółki "X". Sam fakt zatrudnienia 
pracownika nie daje bowiem kontroli nad posiadanymi przez 
niego wiedzą i umiejętnościami. Jednak odpowiednie dodatkowe 
umowy z pracownikiem, np. konieczność zrealizowania przez 
niego określonych wielkości produkcyjnych, warunki 
wyłączności i poufności, udzielenie przez pracownika czasowej 
licencji na posiadaną wiedzę, mogą powodować spełnienie obu 
wskazanych warunków.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Aktywa niematerialne nie posiadają postaci fizycznej – ich 
przydatność ekonomiczna nie wynika z cech fizycznych. 
(Oczywiście niektóre z wartości niematerialnych są 
odzwierciedlone na nośnikach fizycznych, np. papierowa 
dokumentacja techniczna jakiegoś procesu, dokumentacja 
prawna patentu, zapisana na papierze umowa dokumentująca 
określone uprawnienie).

Obok braku fizycznej postaci istotnym elementem jest również 
niepieniężny charakter składnika – do wartości niematerialnych 
nie kwalifikują się wszelkiego rodzaju roszczenia, w wyniku 
których jednostka ma otrzymać ustalone lub dające się ustalić 
kwoty pieniężne, mimo że nie mają postaci fizycznej.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

MSR 38 wskazuje, że składnik aktywów niematerialnych musi być 
pozycją możliwą do zidentyfikowania. Składnik można 
zidentyfikować, jeżeli:

1) wynika z praw umownych lub z innych tytułów prawnych lub 
też

2) jest możliwy do wyodrębnienia, tzn. można go oddzielić od 
jednostki i przenieść na inny podmiot; przeniesienie takie może 
nastąpić w różnorakiej formie, np. w drodze sprzedaży, 
udzielenia licencji, wynajmu, wymiany, użyczenia, darowizny; 



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Niektóre wartości niematerialne mogą być ściśle 
powiązane z rzeczowymi aktywami i stanowić ich 
integralną część. Przykładem takiej pozycji jest system 
operacyjny komputera. W przypadku gdy wartość 
niematerialna stanowi integralną część składnika 
rzeczowego, tzn. bez tego elementu składnik fizyczny 
nie może funkcjonować, przyjmuje się, że składnik 
niematerialny jest komponentem składnika 
rzeczowego, a nie odrębnym zasobem jednostki.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Definicja i wytyczne MSR 38 nie wskazują, że wartości 
niematerialne obejmują jedynie pozycje przeznaczone do 
używania na potrzeby jednostki. W konsekwencji tego do 
wartości niematerialnych zaliczane są również inwestycje 
w wartości niematerialne.

Przykład

Jednostka "F" posiada portfolio patentów, które udostępnia 
innym podmiotom. Czy wykazywane przez jednostkę patenty 
kwalifikują się do wartości niematerialnych?

Posiadane patenty kwalifikują się do wartości niematerialnych, 
mimo że nie są przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie z przepisami podatkowymi za wartości niematerialne i 
prawne, podlegające amortyzacji, uważa się nabyte nadające się 
do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokal mieszkalnego,

2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej,

4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5) licencje,



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

6) prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej

7) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji 
związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, 
naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– 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



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji 
uważa się także, niezależnie od przewidywanego okresu 
użytkowania:

1) 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 dokonuje korzystający,

c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji 
i prywatyzacji (dotyczy jedynie podatników CIT),



Definicja wartości niematerialnych i prawnych
2) 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 wartości niematerialnych i prawnych

3) składniki majątku, niestanowiące własności lub 
współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego 
na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na 
podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub 
współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z 
tych wartości – jeżeli odpisów amortyzacyjnych 
dokonuje korzystający.



Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Różnice w podejściu bilansowym i podatkowym

Przepisy podatkowe posługują się zamkniętym katalogiem 
wartości niematerialnych i prawnych. 

Przepisy ustawy o rachunkowości wymieniają tylko przykładowy 
zbiór takich wartości i już ten przykładowy katalog wartości 
niematerialnych i prawnych nie pokrywa się z katalogiem tych 
wartości określonym w przepisach podatkowych. Wśród tych 
wartości wymienia się bowiem koncesje, które na gruncie 
przepisów podatkowych nie stanowią wartości niematerialnej i 
prawnej.



Polityka rachunkowości

Zakres dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości wynika z 
art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, 
że jednostka powinna posiadać dokumentację, opisującą w 
języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) 
rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

• 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład 
okresów sprawozdawczych,

• 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego,

• 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co 
najmniej:

• a) zakładowego planu kont,



Polityka rachunkowości

• b) wykazu ksiąg rachunkowych (wykazu zbiorów danych 
tworzących księgi rachunkowe w przypadku prowadzenia ksiąg 
przy użyciu komputera),

• c) opisu systemu przetwarzania danych (opisu systemu 
informatycznego w przypadku prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera),

• d) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym 
dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych 
dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 
zapisów. 



Zasady rachunkowości

Uproszczenia – art. 4 ust. 4 ustawy

Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie 
wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację 
obowiązku określonego w ust. 1 (jednostki 
obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik 
finansowy.)



Klasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest 
usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku 
trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, 
ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz 
badań statystycznych.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została 
opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 
października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT)



Klasyfikacja środków trwałych

Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych

W KŚT za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się 
pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone 
funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. 
Może być nim budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. 
Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji 
przyjęcie za pojedynczy obiekt - obiektu zbiorczego, którym 
może być zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni 
jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, 
zespoły komputerowe itp.



Klasyfikacja środków trwałych

KŚT wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału klasyfikacyjnego 10 
następujących jednocyfrowych grup środków trwałych:

0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU 
UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 
MIESZKALNEGO
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE
9 INWENTARZ ŻYWY



Klasyfikacja środków trwałych

Wymienione wyżej grupy  środków trwałych 
dzielą się na drugim szczeblu podziału 
klasyfikacyjnego na podgrupy, którym nadane 
zostały symbole dwucyfrowe. 

Wprowadzono też trzeci szczebel podziału 
klasyfikacyjnego  środków trwałych tam, gdzie 
okazało się to niezbędne. Wyodrębnia on w 
ramach poszczególnych podgrup rodzaje 
obiektów, którym nadano symbole trzycyfrowe.
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0   GRUNTY   

01   UŻYTKI ROLNE

010   Grunty orne

011   Sady

012   Łąki trwałe

013   Pastwiska trwałe 

014   Grunty rolne zabudowane

015   Grunty pod stawami\

016   Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych 
szczegółowych.
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Na stronie internetowej 
GUS www.stat.gov.pl/Klasyfikacje znajduje się wyszukiwarka 
klasyfikacji umożliwiająca samodzielne wyszukiwanie 
odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie działalności (wg 
PKD), wyrobów i usług (wg PKWiU), środków trwałych (wg KŚT) i 
obiektów budowlanych (wg PKOB)

Jeśli podatnik ma problemy z ustaleniem symbolu KŚT, może 
zwrócić się z wnioskiem o wskazanie zaklasyfikowania środka 
trwałego do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu 
Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, tel. 42 683 
92 70, faks: 42 683 90 10, e-mail: KlasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl).

http://lodz.stat.gov.pl/Klasyfikacje
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Informacje nie są udzielane telefonicznie, lecz wyłącznie na 
wniosek pisemny podpisany przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania podmiotu.

Informacje są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach 
skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień - nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do 
służb statystyki publicznej.

Wydana informacja nie stanowi decyzji administracyjnej i nie 
ma charakteru wiążącego

Niemniej jednak w praktyce organy podatkowe i biegli rewidenci 
nie kwestionują kwalifikacji dokonanej przez ten Ośrodek.
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Obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji środka 
trwałego do odpowiedniej grupy KŚT spoczywa 
na jednostce – podmiocie gospodarczym użytkującym 
środek trwały.

Klasyfikacja środków trwałych do właściwej 
grupy/rodzaju KŚT wymaga wiedzy technicznej i dlatego 
powinna być dokonywana przez służby techniczne 
jednostki, po dokładnej analizie zgromadzonej 
dokumentacji źródłowej.
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Przykładowe zapisy w SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: 

„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN ………..

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

……………………………..

Przekazywanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością 
Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez 
Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości ( dalej UoR). W ramach przekazywanych 
Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w 
szczególności następujące dane: 
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a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i 
przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według 
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą 
na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji 
oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla 
Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia 
gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W 
związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR w 
zakresie dowodów księgowych;
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b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i 
przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do 
używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych Zamawiającemu; 

d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych oraz wyposażenia 
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Przykładowe zapisy w umowie  na realizację robót 
budowlanych 

.....

Jednocześnie z pisemnym powiadomieniem Inwestora o 
planowanym odbiorze, na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru 
końcowego, Wykonawca przedłoży Inwestorowi wszystkie 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

………………………..

- niezbędne dane do zaewidencjonowania wytworzonych 
środków trwałych (długość lub właściwa jednostka miary, 
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nazwa obiektu, wartość netto), które zgodnie z Klasyfikacją 

Środków Trwałych (KŚT) należy podzielić na odrębne odcinki: 

charakteryzujące się odmienną konstrukcją lub cechami 
technicznymi (rodzaj materiału, średnica przewodu), 

położone na obszarze innej działki, z uwzględnieniem podziału 
administracyjnego i ewidencji gruntów (obręb) 
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1. Licencja

To wynikające z umowy prawa cywilnego albo z aktu 
administracyjnego uprawnienie do korzystania z praw 
podmiotowych przysługujących zasadniczo innej osobie.

Licencja jest jednym z typów umowy wykorzystywanych w 
prawie własności przemysłowej i prawie autorskim 
(dziedziny te są określane mianem własności 
intelektualnej), w szczególności w przypadku wynalazków, 
wzorów użytkowych znaków towarowych, know-how oraz 
praw autorskich.
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Licencja w prawie własności przemysłowej jest umową 
nazwaną, tzn. jej istotne postanowienia 
przedmiotowe są uregulowane przepisami prawa. 
Zgodnie z prawem własności przemysłowej, 
uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić 
innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z 
jego wynalazku (umowa licencyjna). Licencje można 
dzielić w zależności od zakresu przyznawanych 
uprawnień na: licencje pełne i niepełne, licencje 
wyłączne i niewyłączne.
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Kryterium podziału na licencje pełne i niepełne jest 
zakres korzystania z wynalazku. Jeżeli licencjobiorca ma 
prawo do gospodarczego korzystania z rozwiązania w 
takim samym zakresie jak licencjodawca, wówczas 
mamy do czynienia z licencją pełną. Jeżeli ten zakres 
jest węższy, wówczas można mówić o licencji niepełnej. 
Udzielenie licencji wyłącznej oznacza, że na danym 
terytorium licencjobiorca ma monopol korzystania z 
wynalazku. Licencji niewyłącznej można udzielić 
natomiast kilku licencjobiorcom równocześnie na 
danym terytorium.
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Pojęcie autorsko prawnej umowy licencyjnej

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie ma 
definicji pojęcia licencji. Można je jednak odtworzyć na 
podstawie analizy poszczególnych przepisów. Art. 41 ust. 2 
ustawy jako licencję określa umowę o korzystanie z utworu.

Korzystanie z autorskich praw majątkowych za pomocą licencji 
musi się odbywać na z góry ustalonych polach eksploatacji. Ich 
oznaczenie zostało uznane przez Sąd Najwyższy za istotny 
element treści umowy licencyjnej.
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Ponadto pola te muszą być już znane w chwili 
zawierania umowy. Oznacza to, że gdy powstanie nowe 
pole eksploatacji danego utworu, należy zawrzeć nową 
umowę licencyjną. Nie możliwe jest uzyskanie licencji 
na wszystkie przyszłe utwory lub przyszłe utwory 
danego rodzaju określonego twórcy, ponieważ zapis 
taki jest obarczony sankcją jego nieważności. W 
umowie licencyjnej powinien być także określony 
zakres, czas i miejsce korzystania z utworu.
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2. Strona internetowa

W definicji wartości niematerialnych i prawnych 
(zarówno bilansowej jak i podatkowej) wykonanie 
strony internetowej nie zostało wymienione. Dlatego 
konieczna jest szersza analiza prawna. 

Strona internetowa może stanowić przedmiot praw 
autorskich. Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie 
autorskim utworem jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
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Gdy strona internetowa nie będzie posiadała cech 
utworu, wówczas bez względu na jej wartość zakup 
należałoby rozliczyć bezpośrednio w kosztach.

W sytuacji gdy strona internetowa będzie spełniała definicję 
utworu określoną w ustawie o prawie autorskim, wówczas mogą 
wystąpić dwie sytuacje:

• udzielenie licencji na wykorzystanie utworu, jakim będzie 
strona internetowa, na określonych polach eksploatacji;

• przeniesienie praw autorskich do utworu (strony internetowej).
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Ostateczna ocena faktu, czy mamy do czynienia z wartością 
niematerialną i prawną, czy też z wydatkiem, który można ująć 
bezpośrednio w kosztach, zależy od zapisów umowy, którą należy 
zawrzeć przy świadczeniu tego typu usług. Jeżeli w treści umowy 
zostanie umieszczona informacja, że wykonawca strony 
internetowej przenosi do niej prawa autorskie lub też udziela 
licencji na jej wykorzystywanie, wówczas mamy do czynienia z 
wartością niematerialną i prawną. Oznacza to, że stronę 
internetową uznaną za WNiP należy ująć w ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz 
amortyzować.
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3. Koszty prac badawczo rozwojowych

Jednym ze składników aktywów trwałych jednostki są wartości 
niematerialne i prawne powstałe na skutek prowadzonych przez 
jednostkę prac badawczo rozwojowych. Aktywa te są 
specyficzne, gdyż działalność badawcza i rozwojowa 
ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwój wiedzy i 
wprawdzie może prowadzić do powstania aktywów 
posiadających postać fizyczną (na przykład prototypu), jednakże 
element fizyczny jest drugorzędny. Istotę tych prac stanowi 
komponent niematerialny, czyli uzyskana wiedza.
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Zakres prac badawczych i rozwojowych

Wiele problemów związanych jest ze zrozumieniem samego pojęcia i zakresu 
prac badawczych i rozwojowych oraz ich ścisłym oddzieleniem. 

Zgodnie z MSR 38 (pkt 52-58), podstawowa różnica pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami prac polega na tym, iż prace badawcze są nowatorskim i 
zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań podjętym z zamiarem zdobycia i 
przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej, natomiast prace 
rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też 
osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub 
znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów 
technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem 
produkcji seryjnej lub zastosowaniem.
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Do przykładów prac badawczych zalicza się:

1) działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy,

2) poszukiwanie, ocenę i końcową selekcję sposobu 
wykorzystania rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego 
rodzaju,

3) poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, 
produktów, procesów, systemów lub usług,

4) formułowanie, projektowanie, ocenę i końcową selekcję 
nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, 
procesów, systemów lub usług.
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Do typowych prac rozwojowych należy zaliczyć:

1) projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli 
doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej 
lub użytkowania),

2) projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc 
z wykorzystaniem nowej technologii,

3) projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii próbnej, 
której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie 
uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż,

4) projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań 
w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, 
produktów, procesów, systemów lub usług
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Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczyć 
możemy, po spełnieniu wszystkich ustawowych 
wymogów, koszty zakończonych praz rozwojowych -
natomiast nigdy prac badawczych.
Nakłady poniesione na prace badawcze powinny być ujęte w 
kosztach w momencie ich poniesienia.

Na etapie prac badawczych prowadzonego przedsięwzięcia 
jednostka gospodarcza nie ma bowiem możliwości 
udowodnienia istnienia składnika wartości niematerialnych, 
który będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści 
ekonomiczne.
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Również podmiot, który nie jest w stanie oddzielić 
etapu prac badawczych od etapu prac rozwojowych 
przedsięwzięcia prowadzącego do wytworzenia 
składnika wartości niematerialnych, powinna traktować 
nakłady na to przedsięwzięcie, jak gdyby zostały 
poniesione wyłącznie na etapie prac badawczych, a w 
związku z tym nakłady zawsze ujmować w kosztach w 
momencie ich poniesienia.
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Warunki ujęcia kosztów prac rozwojowych w aktywach 
jednostki określa art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który 
stanowi, iż koszty zakończonych prac rozwojowych 
prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione 
przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, 
zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich 
koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i 
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję 
o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, 
przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
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Według MSR 38, składnik wartości niematerialnych powstały w 
wyniku prac rozwojowych powinien być ujęty wtedy i tylko 
wtedy, gdy jednostka gospodarcza jest w stanie udowodnić:

1) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia 
składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się 
do użytkowania lub sprzedaży,

2) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz 
jego użytkowania lub sprzedaży,

3) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości 
niematerialnych,
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4) sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał 
prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, między innymi jednostka 
gospodarcza powinna udowodnić istnienie rynku na produkty powstające 
dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik, lub - jeśli 
składnik ma być użytkowany przez jednostkę - użyteczność składnika wartości 
niematerialnych,

5) dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które 
mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży 
składnika wartości niematerialnych,

6) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac 
rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości 
niematerialnych.
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Podsumowanie

Zaliczenie prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych jest 
uwarunkowane spełnieniem następujących wymogów:

1) produkt lub technologia wytwarzania jest zidentyfikowany, kontrolowany 
przez jednostkę, jednostka posiada właściwą dokumentację oraz taki system 
ewidencji kosztów, który zapewnia wiarygodne ich określenie, w tym m.in. 
precyzyjne oddzielenie etapu prac rozwojowych od badawczych,

2) jednostka może udokumentować techniczną przydatność produktu lub 
technologii oraz udowodnić zdolność do użytkowania lub sprzedaży i podjęła 
decyzję o wytwarzaniu produktów lub stosowaniu technologii (a nie 
rozpoczęła już wytwarzanie lub stosowanie!),

3) jednostka jest w stanie określić sposób, w jaki składnik wartości 
niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści 
ekonomiczne i na tej podstawie przewiduje pokrycie kosztów przychodami ze 
sprzedaży (korzyściami ekonomicznymi).



Wybrane wartości niematerialne i prawne

4. Patent

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku 
przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, 
handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane 
przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub 
międzynarodowy.

Korzystanie z wynalazku objętego patentem obejmuje wszelkie 
postacie stosowania wynalazku, czerpania korzyści z wynalazku 
oraz dysponowania nim.
Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest jedynie za 
zgodą uprawnionego (Uprawniony z patentu może w drodze 
umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do 
korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna)
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Wydatki na zgłoszenie i rejestrację patentu podlegają 
zaliczeniu bezpośrednio w koszty.

Patent zaliczony do WNiP może wystąpić jedynie w 
przypadku jego zakupu od innego podmiotu, który 
patent taki ustanowił lub nabył od podmiotu trzeciego 
– stanowisko organów podatkowych

Podejście prezentowane przez organy podatkowe 
napotyka jednak krytykę sądów administracyjnych. 
Przykładowo, NSA w wyroku z 15 stycznia 2015 r., sygn. 
akt II FSK 3175/12
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Przyjmując argumenty organów podatkowych, gdzie przez 
„nabycie” należy rozumieć wyłącznie nabycie patentu od innej 
jednostki (tzn. nabycie wtórne), również dla celów bilansowych 
wydatek taki należy odnieść w ciężar kosztów operacyjnych.

Jednak dla celów bilansowych podejście takie, szczególnie przy 
dużych kwotach, nie zawsze jednak będzie zasadne. 
Uwzględniając bowiem fakt, że co do zasady patenty mogą być 
zbywane, mogą one w przyszłości przynieść korzyści 
ekonomiczne. W związku z tym bezwzględne wykluczenie 
możliwości zaliczenia uzyskanych patentów do wnip nie jest 
zgodne z definicją aktywów zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy 
o rachunkowości.
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Z definicji tej wynika, że przez aktywa należy rozumieć 
kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie 
określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, 
które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści 
ekonomicznych.

Wykazanie patentów jako aktywów w księgach rachunkowych 
(nawet w 100% umorzonych, czyli w bilansowej wartości 
zerowej) niesie za sobą dodatkową informację o posiadanych 
prawach (majątku) i zwiększa dodatkowo możliwość ich kontroli 
(w tym również przez inwentaryzację).
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Oczywiście w ramach uproszczeń, jeżeli kwoty na 
ustanowienie patentów są nieistotne (z punktu 
widzenia jednostki) lub wynika to z przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości, za dopuszczalne można 
przyjąć rozwiązanie przyjęte dla celów podatku 
dochodowego, czyli odnoszenie poniesionych 
wydatków na nabycie (ustanowienie) patentów 
bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej.
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5. Koncesja 
Koncesja jest decyzją administracyjną, uprawniającą do 
wykonywania przez koncesjonariusza ściśle 
określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach 
określonych w ustawie, których przestrzeganie podlega kontroli 
organu wydającego koncesję. 

Koncesja jest jednym z przejawów reglamentowania przez 
państwo działalności gospodarczej. 

Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które 
mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo 
państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.
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Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie:

- poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, 
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w 
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

- wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

- wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i 
obrotu paliwami i energią,

- ochrony osób i mienia,
- rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

- przewozów lotniczych.
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Koncesja w przypadku prawa bilansowego jest wartością 
niematerialną i prawną. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 14 ustawy o 
rachunkowości (dalej: UoR) powinna być ujęta w tej grupie aktywów 
oraz podlegać odpisom amortyzacyjnym przez taki okres, na jaki 
została nabyta.

W przypadku prawa podatkowego koncesji nie zalicza się do wartości 
niematerialnych, ale są to koszty pośrednie, które przekraczają rok 
podatkowy. 

Zatem w tym przypadku ujęcie podatkowe i rachunkowe będzie 
podobne. Kosztem w rachunkowości będzie amortyzacja a w podatku 
dochodowym ta sama kwota, jako część kosztu pośredniego 
rozliczanego w czasie. 

Tylko nazwa kosztu będzie inna.
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6. Logo, 

Logo to graficzne przedstawienie nazwy firmy lub produktu. Jest 
najważniejszą częścią identyfikacji 
wizualnej przedsiębiorstwa, towaru, marki, projektu, organizacji l
ub usługi, która umożliwia szybką i łatwą komunikację z 
odbiorcami.
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7. Znak towarowy

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 
wyraźnie definiuje pojęcie znaku towarowego - art. 120 ust. 1 
mówi, że jest to każdy symbol, który można przedstawić w 
sposób graficzny, nadający się do oznaczania towarów lub usług 
danego przedsiębiorstwa. Określenie to jest dość szerokie - na 
jego podstawie za znaki towarowe możemy uznać wyrazy, litery, 
liczby, kolory, formę przestrzenną, ornamenty, a 
także połączenia tych elementów. Ponadto znakiem towarowym 
może być melodia, sygnał dźwiękowy, a także zapach. 
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Znaki towarowe są składnikami majątku firmy i przedsiębiorca 
może je amortyzować. Należy jednak zaznaczyć, że amortyzacji 
nie podlega sam znak towarowy, ale prawo ochronne do niego. 
Powinno ono posiadać pewne cechy:

• stanowić prawo określone w ustawie Prawo własności przemysłowej,

• zostać nabyte przez podatnika,

• nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,

• być 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. 
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Warunkiem nabycia prawa ochronnego na znak towarowy jest 
jego wcześniejsza rejestracja w Urzędzie Patentowym.

Taki pogląd ugruntował się w orzecznictwie sądów administracyjnych 
(np. wyrok NSA z 3 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1741/09) i interpretacjach 
organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 23 maja 2013 r., nr IPTPB3/423-61/13-5/IR).

NSA w powołanym wyroku podkreślił konieczność rozróżnienia pojęcia znaku 
towarowego od prawa do znaku towarowego. Wprawdzie znak towarowy 
istnieje niezależnie od powstania jego ochrony prawnej, ale nie można 
utożsamiać znaku towarowego z prawem do znaku towarowego, jako 
ze szczególnym prawem podmiotowym, z nabyciem którego wiązać się mogą 
określone skutki, w tym uprawnienia do amortyzacji podatkowej 
wymienionego prawa.
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8. Know-how

Know-how oznacza wiedzę techniczną i pozatechniczną 
(handlową, administracyjną, organizacyjną, finansową), 
przydatną do wykonywania konkretnego rodzaju 
działalności gospodarczej. Można je określić jako 
całokształt doświadczeń, praktyk i procedur, jakie 
przedsiębiorca zdobył w trakcie prowadzenia 
działalności. Istotną cechą know-how jest to, że wpływa 
ono na sposób wykonywania usługi lub produkcji 
towaru, odróżniając je od towarów i usług 
konkurencyjnych firm. 
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Żeby móc określić wiedzę i doświadczenie jako know-how, należy 
upewnić się, że spełnia ono także inne cechy, ukształtowane 
przez praktykę:

• niejawność - dane nie są powszechnie znane, nie można 
zdobyć ich z łatwo dostępnych źródeł,

• istotność dla procesu produkcji lub wykonywania usługi -
wiedza, określana przez przedsiębiorcę jako know-how, jest 
niezbędna i w znaczący sposób odróżnia jego towar lub usługę 
od tych wykonywanych przez konkurencyjne firmy,

• zidentyfikowanie - know-how musi być w czytelny sposób 
zredagowane, dokładnie opisane i wyodrębnione jako 
informacje ważne i niejawne.
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Przykładami know-how są:

• bazy danych, w tym bazy klientów,

• receptury i przepisy,

• strategie i przewidywania,

• system archiwizacji danych,

• procedury związane z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem.

Know-how nie ma charakteru odkrywczego, nie można 
więc go opatentować.
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Ustawa o rachunkowości przewiduje ujęcie 
w aktywach podmiotu obcych środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie 
z definicjami środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych zawartymi w ustawie o 
rachunkowości, wartości niematerialne i prawne lub 
środki trwałe oddane do używania na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 
o podobnym charakterze zalicza się do aktywów 
trwałych jednej ze stron umowy.
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• Zgodnie z art. art. 3 ust. 4 obce środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne zalicza się do aktywów podmiotu z nich 
korzystającego, jeżeli umowa na czas oznaczony o odpłatne 
używanie (najem) lub pobieranie pożytków (dzierżawa) 
ze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 
spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

• umowa przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego 
po zakończeniu okresu, na który została zawarta;

• umowa pozwala korzystającemu do nabycia jej przedmiotu, 
po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej 
od wartości rynkowej z dnia nabycia;
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• okres, na jaki umowa została zawarta, odpowiada w przeważającej części 
przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub 
prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. 
Prawo własności przedmiotu umowy może być przy tym po okresie, na jaki 
umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;

• suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy 
i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% 
wartości rynkowej przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy. W tej 
sumie opłat uwzględnia się przy tym wartość końcową przedmiotu umowy, 
którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego 
własności tego przedmiotu. Do tej sumy umownych opłat nie zalicza się 
płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz 
składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa 
je niezależnie od opłat za używanie
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• umowa zawiera przyrzeczenie właściciela środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych finansującego do zawarcia 
z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne 
używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy 
dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych 
od przewidzianych w dotychczasowej umowie,

• umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, 
z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty 
i straty poniesione przez właściciela pokrywa korzystający,

• przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych 
potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez 
korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
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Jeżeli przynajmniej jeden z powyższych warunków jest spełniony dla umowy 
zawartej na czas określony, to wówczas jej przedmiot należy ująć jako środki 
trwałe lub wartości niematerialne i prawne po stronie aktywów 
korzystającego. Natomiast po stronie właściciela przedmiot umowy będzie 
wówczas także stanowił aktywa - należności pośród aktywów trwałych.

Należy przy tym zwrócić uwagę na art. ust. 6 UoR. Zgodnie z tym przepisem 
jeżeli roczne sprawozdanie finansowe korzystającego ze środków trwałych 
lub wartości niematerialnych i prawnych nie podlega obowiązkowi badania 
i ogłaszania zgodnie z postanowieniami UoR, to korzystający ma prawo 
do kwalifikacji omawianych umów według zasad określonych w przepisach 
podatkowych, w szczególności dotyczących opodatkowania stron umowy 
leasingu, a także nie stosować opisanych tutaj zasad aktywizacji przedmiotu 
umowy przez jej strony.
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• Kolejny aspekt, który należy uwzględnić analizując dana 
umowę pod kątem regulacji UoR to uznanie danej umowy 
za zawarta na czas określony. Należy pamiętać, że zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego umowy najmu zawarte 
na okres dłuższy niż lat 10 a dzierżawy zawarte na okres dłuższy 
niż lat 30 uznaje się za zawarte na czas nieoznaczony.

• Zakwalifikowanie danych środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych do aktywów korzystającego może 
być z wielu powodów uciążliwe. Między innymi wymaga ono 
ich szczególnego traktowania pod kątem rozliczeń 
podatkowych - odpisy amortyzacyjne od takich aktywów nie 
są kosztem podatkowym, ponieważ aktywa te nie są 
własnością korzystającego. 
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Inwestycje w obcych środkach trwałych   
Większość podmiotów wykorzystuje w swojej działalności obce 
środki trwałe na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy 
lub innych o podobnym charakterze. Może się zdarzyć, że 
użytkownicy tych środków poniosą na nie pewne nakłady 
powodujące wzrost ich wartości użytkowej, określane jako 
ulepszenie (inwestycje) w obcych środkach trwałych.

Inwestycje w obcych środkach trwałych to nakłady na ulepszenie 
środków trwałych niebędących własnością jednostki, ale 
używanych przez nią. Określenie to wprowadzono do ustaw o 
podatku dochodowym, ale nie podano dokładnego jego 
znaczenia. Przepisy podatkowe inwestycjami w obcych środkach 
określają ulepszenia zarówno przed przyjęciem ich do 
użytkowania, jak i po ich przyjęciu.
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Ustawa o rachunkowości traktuje bardzo ogólnie 
tematykę inwestycji w obcych środkach trwałych 
rozumianych jako ulepszenia środków trwałych 
obcych. Dotychczasowy sposób uznawania, wyceny i 
ewidencji wynika z przyjętej przez księgowych 
praktyki, interpretacji US, linii orzeczniczej oraz 
piśmiennictwa. 

Od 11 marca 2008 r. należy stosować zasady zapisane 
w pkt III. 9 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 
"Leasing, najem i dzierżawa".
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Istotnym problemem przy klasyfikacji wydatków na 
użytkowane przez jednostkę środki trwałe obce, 
podobnie jak w przypadku środków trwałych 
własnych, jest prawidłowe rozróżnienie nakładów na 
ulepszenia od wydatków na remont. 

Remont to przywrócenie stanu użytkowego środka 
trwałego, natomiast ulepszenie to przebudowa, 
rozbudowa, modernizacja lub rekonstrukcja środka 
trwałego.
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Jak wynika z powyższego schematu, prawo podatkowe 
oprócz kryterium zmiany dotychczasowych cech 
użytkowych wprowadziło również kryterium 
wartościowe. Może to spowodować, że nie każde 
ulepszenie środka trwałego obcego w rozumieniu 
rachunkowym, będzie inwestycją w obcym środku 
trwałym w rozumieniu prawa podatkowego. Ponadto 
można zauważyć, że ustawa o rachunkowości w ramach 
ulepszenia nie wymienia adaptacji, w przeciwieństwie 
do przepisów podatkowych.
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• Podczas analizy poszczególnych prac związanych z ulepszeniem 
środków trwałych, również obcych, trzeba zweryfikować 
poszczególne pojęcia charakteryzujące ulepszenie. I tak:

• przebudowa to zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych 
na inny,

• rozbudowa to powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w 
szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp.,

• rekonstrukcja to odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub 
częściowo składników majątkowych,

• adaptacja to inaczej przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego 
do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był on pierwotnie 
przeznaczony, albo nadanie mu nowych cech użytkowych,

• modernizacja to unowocześnienie środków trwałych.
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Jeżeli ulepszenie w obcym środku trwałym nastąpiło przed 
przyjęciem go do używania, to w ujęciu zarówno 
rachunkowym, jak i podatkowym należy je traktować jako 
środki trwałe w budowie. Jeśli natomiast ulepszenie nastąpiło 
po przyjęciu środka trwałego do używania, to w przypadku 
leasingu operacyjnego:

• 1) jeżeli w momencie przyjęcia ulepszenia do użytkowania 
przewidziany w umowie leasingu operacyjnego okres dalszego 
użytkowania przez korzystającego z przedmiotu leasingu, 
którego ulepszenie dotyczy, jest dłuższy niż rok, to korzystający 
przeksięgowuje koszty ulepszenia na środki trwałe i amortyzuje 
je jako ulepszenie obcego środka trwałego (inwestycja w 
obcym obiekcie);
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• 2) jeżeli w momencie przyjęcia ulepszenia do 
użytkowania przewidywany okres użytkowania 
stanowiącego przedmiot leasingu operacyjnego 
środka trwałego, którego ulepszenie dotyczy, jest 
krótszy niż rok, to korzystający odpisuje koszty 
ulepszenia w ciężar kosztów okresu.

• W przypadku natomiast leasingu finansowego koszty 
ulepszenia środków trwałych stanowiących przedmiot 
leasingu zwiększają jego wartość i są razem z nim 
amortyzowane według ogólnych zasad.
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Z kolei w ujęciu podatkowym, inwestycje w obcych środkach 
należy amortyzować z zastosowaniem stawek określonych w 
Wykazie stawek amortyzacyjnych lub indywidualnie, z tym że 
dla:

• 1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres 
amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,

• 2) środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

• a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

• b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie 
przekracza 50 000 zł,

• c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,

• 3) środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy.
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Przykład

• Spółka ALFA dokonała modernizacji wynajmowanego budynku biurowego. 
Poniesione wydatki, w wysokości 90 000 zł, zakwalifikowano jako inwestycję 
w obcym środku trwałym. Data przyjęcia do użytkowania to 15 stycznia 
2007 r. Umowa między spółkami stanowiła, że okres dzierżawy kończy się z 
dniem 31 stycznia 2010 r. Z zapisów umowy wynika, że spółka Alfa nie ma 
możliwości zaliczenia do KUP amortyzacji za okres od lutego 2010 r. do 
stycznia 2017.

Spółka Alfa przyjęła następujący plan amortyzacji inwestycji:

• amortyzacja bilansowa - 36 miesięcy; odpis miesięczny - 2500 zł,

• amortyzacja podatkowa - 120 miesięcy; odpis miesięczny - 750 zł.

Różnica między amortyzacją bilansową a podatkową wynosi 1750 zł.



Środki trwałe w budowie

Podmioty wytwarzają środki trwałe we własnym zakresie, lub 
też po ich kupnie muszą wykonać dużą ilość prac montażowych 
i dostosowawczych, zanim środek będzie zdatny do użytku. 
Prace te mogą niekiedy trwać kilka miesięcy albo nawet dłużej. 
W tym czasie nakłady ponoszone na te środki 
ewidencjonowane są na koncie „Środki trwałe w budowie”.

• W momencie, gdy środek zostaje ukończony i jest przyjmowany 
do użytku, wartość nakładów poniesionych na jego budowę 
przeksięgowywana jest na konto „Środki trwałe” jako wartość 
początkowa danego środka trwałego.



Środki trwałe w budowie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o 
rachunkowości, przez środki trwałe w budowie 
rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki 
trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia 
już istniejącego środka trwałego.

• W świetle definicji zawartej  w ustawach podatkowych 
- inwestycje to środki trwałe 
w budowie w rozumieniu przepisów ustawy 
o rachunkowości.



Środki trwałe w budowie
Dla celów bilansowych środki trwałe w budowie po 
zakończeniu budowy i przyjęciu ich do użytkowania, 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, mogą służyć jednostce 
jako środki trwałe lub też aktywa inwestycyjne (np. 
nieruchomości zaliczone do inwestycji). Podstawowym bowiem 
kryterium odróżniającym aktywa zaliczane do środków 
trwałych od aktywów zaliczanych do inwestycji według prawa 
bilansowego jest cel ich posiadania - w przypadku 
nieruchomości jest to np. czerpanie pożytków z najmu, 
dzierżawy, przy założeniu, że nie jest to podstawowa 
działalność jednostki.

• Zwrócić należy uwagę, iż nieruchomości zaliczone według 
prawa bilansowego do inwestycji traktuje się według przepisów 
podatkowych jak środki trwałe.



Środki trwałe w budowie
Dla celów podatkowych wyróżnia się także podlegające amortyzacji 
inwestycje w obcych środkach trwałych (por. art. 22a ust. 2 pkt 1 updof
oraz art. 16a ust. 2 pkt 1 updop), które w świetle prawa bilansowego 
określa się mianem ulepszeń w obcych środkach trwałych i zalicza się 
do środków trwałych, a nie do inwestycji.

• Zatem pojęcie inwestycji w ujęciu podatkowym zdecydowanie różni się od 
definicji inwestycji dla celów bilansowych, jest o wiele węższe i dotyczy 
wyłącznie środków trwałych w budowie i inwestycji w obcych środkach 
trwałych.

• Tymczasem, inwestycje w świetle ustawy o rachunkowości obejmują 
wszystkie posiadane przez jednostkę aktywa, które nie są 
wykorzystywane w jej działalności operacyjnej, ale służą osiąganiu 
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości lub 
uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend, tantiem, 
czynszów, udziałów w zyskach i innych. Wśród aktywów zaliczanych 
do inwestycji można wymienić nieruchomości, lokaty terminowe, akcje, 
udziały, obligacje, opcje na akcje i wiele innych.



Wartość początkowa środków trwałych

Na sposób ustalania wartości początkowej wpływa 
sposób nabycia środków trwałych. W związku z 
powyższym możemy wyróżnić różne sposoby 
ustalania wartości początkowej dla środków 
trwałych:
1) zakupionych,
2) wytworzonych,

3) nabytych częściowo odpłatnie
3) nabytych nieodpłatnie,
4) nabytych aportem.



Wartość początkowa środków trwałych

Ustawa o rachunkowości – art. 28 ust. 1 pkt. 1

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres 
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia 
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy;

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony 
o przychody z tego tytułu.

.



Wartość początkowa środków trwałych

W przypadku darowizny czy zamiany – w wartości 
godziwej, . Wartość godziwa jest to kwota za jaką 
dany składnik mógłby zostać wymieniony, 
zobowiązanie uregulowane - w drodze transakcji 
rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi, dobrze 
poinformowanymi i niepowiązanymi stronami. 
Wartość tą stanowi z reguły cena rynkowa.



Wartość początkowa środków trwałych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków dochodowych 
za wartość początkową uważa się:

• w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia,

• w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia 
powiększoną o wartość przychodu (określonego w art. 11 ust. 
2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

• w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,

• w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny 
nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że 
umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu 
określa tę wartość w niższej wysokości,



Wartość początkowa środków trwałych

• w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) 
wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej 
- ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub 
udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich 
wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu,

• w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej (z 
zastrzeżeniem art. 22g ust. 14b ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), ustaloną przez podatnika 
wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości 
rynkowej.



Wartość początkowa środków trwałych

Wyrok WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 
października 2007 r. (III SA/Wa 1187/07) wskazał, że 
zwrot: „koszty dające się zaliczyć do wartości 
wytworzonych środków trwałych”, oznacza wydatki, które 
są ponoszone w wyniku podjęcia procesu wytwarzania 
środka trwałego. Powiązanie tych wydatków z procesem 
inwestycyjnym skutkuje tym, że składają się one łącznie 
na wartość substancji wytwarzanego środka trwałego.

Zdaniem sądu wydatkami takimi są te, co do których 
nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik 
nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego



Wartość początkowa środków trwałych

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II FSK 
1744/09): 

„Możliwość zaliczenia do kosztu wytworzenia, o którym 
mowa w art. 15g ust. 4 u.p.d.o.p., uzależniona jest od 
wykazania istnienia związku ekonomicznego pomiędzy 
danym kosztem, a wytworzonym przez podatnika środkiem 
trwałym.”



Wartość początkowa środków trwałych

Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2011 r. (sygn. akt II FSK 
207/10):

„zwrot «koszty dające się zaliczyć do wartości 
wytworzonych środków trwałych» odnosi się do kosztów 
ponoszonych w wyniku podjęcia procesu wytwarzania 
środka trwałego. Wydatkami takim są koszty, które zostały 
poniesione, a do których poniesienia by nie doszło, gdyby 
podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka 
trwałego.” 

W wyroku tym podkreślono również konieczność istnienia 
„bezpośredniego związku wydatku z prowadzoną 
inwestycją wytworzenia nowego środka trwałego”.



Wartość początkowa środków trwałych

Usługi doradcze w zakresie pozyskania pomocy unijnej 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt 
I SA/Bd 875/13 

Koszty usług doradczych w zakresie pozyskania pomocy 
unijnej nie zwiększają wartości 
początkowej środka trwałego, lecz podlegają zaliczeniu 
do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich 
poniesienia.



Wartość początkowa środków trwałych

Różnice kursowe

Cenę nabycia oraz koszt wytworzenia środka trwałego 
koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia 
przekazania środka trwałego do używania (por. art. 22g 
ust. 5 ustawy o PDOF oraz art. 16g ust. 5 ustawy o PDOP).

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 października 2012 r

W obowiązującym stanie prawnym na wartość początkową 
środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym 
zakresie mają zatem wpływ różnice kursowe od własnych środków 
pieniężnych, które bezpośrednio powstają na operacjach 
związanych z zapłatą ceny za "faktury inwestycyjne", dokonanych 
przed oddaniem nabytego lub wytworzonego środka trwałego do 
używania



Wartość początkowa środków trwałych

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2 marca 2011 r., sygn. akt 
I SA/Wr 183/11 

"(…) różnice kursowe powstałe w wyniku rozchodu środków 
z bieżącego rachunku walutowego strony skarżącej, jako 
niezwiązane z nakładami na wytworzenie środka 
trwałego, a związane wyłącznie z posiadaniem środków 
pieniężnych na rachunku walutowym przez pewien czas, 
w którym nastąpiła zmiana kursu waluty, nie mogą być 
uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego. 
(…)"



Wartość początkowa środków trwałych

Wyrok NSA z 19 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 
1681/11

W wartości początkowej środka trwałego można 
uwzględnić tylko faktycznie zrealizowane różnice 
kursowe, a nie różnice statystyczne. 
Wartość początkowa nie podlega również korekcie 
o różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. 
Różnice kursowe powstałe w wyniku rozchodu środków 
z bieżącego rachunku walutowego spółki nie mają 
charakteru zobowiązaniowego, zatem nie powinny 
stanowić elementu zwiększającego lub 
zmniejszającego wartość początkową środków trwałych.



Wartość początkowa środków trwałych

Rozbiórka budynku lub budowli

W przypadku likwidacji środka trwałego w związku z wytworzeniem 
nowego środka trwałego, niezamortyzowana wartość likwidowanego 
składnika majątku nie zwiększa kosztów wytworzenia 
nowego środka trwałego – Wyrok NSA z 2 lutego 2011 r., sygn. akt II 
FSK 1744/09. 

Wydatki poniesione na rozbiórkę czy demontaż środka trwałego, bez 
których to działań nie byłoby możliwe wytworzenie nowych środków 
trwałych, jako związane z inwestycją główną 
powiększają wartość początkową wytworzonego środka trwałego -
Wyrok NSA z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 207/10



Wartość początkowa środków trwałych

Koszty wspólne powstałe przy budowie kilku środków 
trwałych 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 3 marca 2014 r., nr IBPBI/2/423-
1575/13/MS

Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne i bezpośrednie 
przyporządkowanie danego kosztu do konkretnego 
budowanego środka trwałego, to koszt ten może 
powiększać wartość początkową poszczególnych środków 
trwałych (do wytworzenia których się przyczynił) 
proporcjonalnie do wartości poszczególnych obiektów.



Ulepszenie środków trwałych

Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego powiększają 
jego wartość początkową.

Przebudowa - zmiana (poprawienie) istniejącego stanu składnika 
majątkowego na inny,
Rozbudowa - powiększenie (rozszerzenie) składnika 
majątkowego,
Rekonstrukcja - odtworzenie (odbudowanie) zużytego całkowicie 
lub częściowo składnika majątkowego,
Adaptacja - przystosowanie (przeróbka) składnika majątkowego 
do wykorzystania go w innym niż jego pierwotne przeznaczenie 
albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
Modernizacja - unowocześnienie składnika majątkowego.



Remont środka trwałego

Przepisy nie regulują jednoznacznie pojęcia remontu, jednak istnieje 
wiele interpretacji organów skarbowych. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 
dnia 16.10.2012 roku (IPPB5/423-641/12-3/RS) wyjaśnił różnicę 
pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont oraz na ulepszenie 
środka trwałego: “remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia 
wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, 
wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia 
środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do 
spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech 
użytkowych”.

W związku z powyższym można uznać, iż celem remontu jest 
doprowadzenie środka trwałego do stanu umożliwiającego jego 
dalszą eksploatację bądź doprowadzenie do pierwotnej użyteczności. 



Aktualizacja wyceny

Wycena środka trwałego może ulec zmniejszeniu gdy 
nastąpi trwała utrata  jego wartości

Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez 
jednostkę składnik aktywów nie przyniesie 
w przyszłości w znaczącej części lub w całości 
przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia 
to dokonanie odpisu aktualizującego 
doprowadzającego wartość składnika aktywów 
wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży 
netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny 
sposób wartości godziwej.



Aktualizacja wyceny

Ustawa o rachunkowości nie podaje żadnych 
szczegółowych rozwiązań odnośnie szacowania utraty 
wartości aktywów. W myśl art. 32 ust. 4 ustawy, odpisów 
aktualizujących wartość środków trwałych dokonuje się w 
przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do 
likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn 
powodujących utratę ich wartości. Jest to wykaz dość 
ubogi, dlatego też celowe jest skorzystanie z 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

•



Aktualizacja wyceny

Zagadnienie trwałej utraty wartości aktywów 
uregulowane jest w Międzynarodowym Standardzie 
Rachunkowości nr 36 "Utrata wartości aktywów". 
Podstawowym celem tego standardu jest uregulowanie 
procedur, które jednostka gospodarcza powinna 
stosować, aby zapewnić, że jej składniki aktywów są 
wykazywane w wartości nieprzekraczającej ich wartości 
godziwej (odzyskiwalnej). Gdy wartość bilansowa 
składnika aktywów jest wyższa od jego wartości 
odzyskiwalnej, oznacza to, że nastąpiła utrata wartości 
tego składnika aktywów.



Aktualizacja wyceny

Wartość początkowa środków trwałych może ulec 
zwiększeniu gdy:

- zostaną poniesione koszty na ulepszenie środków 
trwałych 

- zostanie urzędowo zarządzona aktualizacja wyceny 
środków trwałych

Ostatnia tego typu aktualizacja miała miejsce w 1995 r. 

Tego typu aktualizacji firma nie może dokonać na 
podstawie decyzji własnej firmy.



Amortyzacja środków trwałych

Art. 32. 1. ustawy o rachunkowości

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka 
trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego 
rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres 
amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż 
po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie 
później niż z chwilą zrównania wartości odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową 
środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub 
stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem 
przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości 
środka trwałego.



Amortyzacja środków trwałych

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 
amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają 
w szczególności:

• 1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały;

• 2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego;

• 3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego 
pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym 
właściwym miernikiem;

• 4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka 
trwałego;

• 5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej 
pozostałości środka trwałego.



Amortyzacja środków trwałych

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy 
ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji 
środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo 
weryfikowana, powodując odpowiednią korektę 
dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów 
amortyzacyjnych.

Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości 
początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie 
zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem 
i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego 
rodzaju środków trwałych.



Amortyzacja środków trwałych

Przepisy podatkowe

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten 
środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, 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; 

Od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych odpisów dokonuje się w okresie ich 
wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu 
miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów 
amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 
miesięcy w roku



Amortyzacja środków trwałych

Od ujawnionych środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, 
odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone 
do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych.

Podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla 
poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich 
amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego 
zamortyzowania danego środka trwałego.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych 
w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, 
albo jednorazowo na koniec roku podatkowego
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Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z 
zastrzeżeniem art.16j-16ł, dokonuje się przy 
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w 
Wykazie stawek amortyzacyjnych.

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.
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• Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki 

podwyższać:

• 1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:

• a) pogorszonych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,

• b) złych - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4;

• 2) dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego 
taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do 
warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności 
technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych 
niż 1,4;

• 3) 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.
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Metody amortyzacji

1. Metoda liniowa, zwana równomierną – to amortyzowanie co miesiąc 
(kwartał, rok) takiego samego odsetka wartości danego środka. Opiera się 
to na założeniu, że zużycie konkretnego środka trwałego i zmniejszanie się 
jego wartości jest takie same w każdym okresie.

2. Metoda degresywna – czyli metoda przyśpieszona, stosuje się w niej 
czynnik podwyższający. Metoda ta wykorzystywana jest w szczególnych 
przypadkach. Stawka amortyzacji w tym przypadku maleje. Metoda oparta 
jest na założeniu, że zużycie środka trwałego następuje szybciej w 
pierwszym okresie jego używalności. W Polsce obowiązuje szczególna 
odmiana tejże metody, nazywanej czasem degresywno – liniową. Odpisów 
dokonuje się za pomocą metody degresywnej, ale zaczynając od roku, w 
którym tak naliczony koszt amortyzacji miałby się okazać niższy od 
amortyzacji naliczonej metodą liniową, stosowana jest metoda liniowa.
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3. Metoda progresywna – stosuje się w niej odpowiedni współczynnik 
podwyższający, również wykorzystywana w szczególnych wypadkach. W tym 
przypadku stawka wzrasta. Metoda ta polega na założeniu, że wraz z 
upływem czasu zużycie i utrata wartości środka trwałego postępuje 
szybciej.

4. Metoda naturalna – w tym przypadku okresowy odpis amortyzacji 
szacuje się poprzez porównywanie wykorzystania amortyzowanego 
składnika z określoną przez producenta maksymalną zdolnością 
produkcyjną w ciągu całego okresu żywotności. Metoda ta obecnie nie 
funkcjonuje, zaprzestano jej stosowania w 2007 roku.

5. Metoda marży przychodów – zgodnie z nią, wartość składnika majątku 
trwałego amortyzuje się proporcjonalnie do osiąganej marży przychodów 
netto w poszczególnych okresach.
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6. Metoda szacunkowa (inaczej inwentarzowa) – zasadza się na 
oszacowaniu wartości bieżącej danego składnika i przez porównanie tej 
wartości z wartością na początku okresu, ustalana jest kwota amortyzacji 
która przypada na dany okres. Wadą metody jest zbyt duża obiektywność i 
fakt, że wycena jest silnie zintegrowana ze zmianami cen na rynku, co 
często doprowadza do wyciągnięcia nieprawidłowych wniosków.

7. Metoda grupowa – w tym przypadku amortyzuje się całą grupę aktywów 
o zbliżonym okresie przydatności ekonomicznej. Metodą tą posługuje się 
zazwyczaj w przypadku środków o niskiej wartości jednostkowej.

Najczęściej stosuje się metodę liniową oraz degresywną i grupową. Reszta 
metod ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. W funkcjonującym w polskim 
prawie bilansowym nie narzuca się konkretnej metody amortyzacji, obliguje 
się jedynie do planowanego oraz systematycznego rozłożenia wartości 
początkowej na przyjęty okres amortyzacji.
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Przepisy ustawy o rachunkowości nie wyznaczają konkretnych 
okresów amortyzacji dla poszczególnych składników wartości 
niematerialnych i prawnych. Możliwość wyboru w tym zakresie 
pozostawiono kierownikom jednostek. 

Termin amortyzacji został wyznaczony jedynie dla:

• kosztów zakończonych prac rozwojowych, tj. nie dłużej niż 5 lat,

• nabytej wartości firmy, tj. nie dłużej niż 5 lat, w uzasadnionych 
przypadkach kierownik jednostki może wydłużyć ten okres do 
20 lat.
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W ustawie o rachunkowości nie zostały wskazane wprost 
formy, w jakich powinny być prowadzone księgi pomocnicze. 
Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i zakres 
uszczegółowienia kierownik jednostki powinien określić 
w dokumentacji opisującej przyjęteb do zastosowania zasady 
rachunkowości (art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Prawidłowa ewidencja środków trwałych może przebiegać na 
kontach oraz w urządzeniach analitycznych w postaci zapisów 
w księgach inwentarzowych, kartach indywidualnych oraz przy 
użyciu tabel amortyzacyjnych.
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Ewidencja analityczna środków trwałych powinna 
umożliwiać:

• ustalenie wartości początkowej 
poszczególnych środków trwałych,

• ustalenie grup składników aktywów zbliżonych rodzajem 
i przeznaczeniem w odniesieniu do środków trwałych o niskiej 
jednostkowej wartości początkowej,

• identyfikację poszczególnych grup środków trwałych, miejsca 
ich używania i osób za nie odpowiedzialnych,

• grupowanie środków trwałych w układzie wymaganym 
w aktywach bilansu,

• prawidłowe obliczenie odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenie 
różnic z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych.



Ewidencja środków trwałych

Zgodnie z art. 22n ust. 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych u podatników 
prowadzących księgę przychodów i rozchodów 
elementy ewidencji środków trwałych to co najmniej:

• liczba porządkowa,

• data nabycia,

• data przyjęcia do używania,

• określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

• określenie środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej,
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• symbol KŚT,

• wartość początkowa,

• stawka amortyzacyjna,

• kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i 
narastająco za okres amortyzacji,

• zaktualizowana wartość początkowa,

• zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych, 

• wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową,

• data likwidacji oraz jej przyczyna albo data zbycia.
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Ewidencja prac rozwojowych

Polskie prawo bilansowe nie wskazuje sposobu, w jaki należy 
ujmować koszty prac rozwojowych w trakcie tych prac. Kwestia 
ta nie jest także uregulowana w Krajowych Standardach 
Rachunkowości ani Międzynarodowych Standardach 
Rachunkowości. Jednakże biorąc pod uwagę to, że do momentu 
zakończenia prac rozwojowych jednostka nie jest w stanie 
stwierdzić, czy poniesione przez nią koszty zostaną zakończone 
wynikiem pozytywnym i obciążą wartości niematerialne i prawne 
lub nie spełnią warunków podanych w ustawie o rachunkowości i 
obciążą pozostałe koszty operacyjne. Zasadne jest więc, aby 
koszty prac rozwojowych (do czasu ich zakończenia) były 
ujmowane na koncie „Rozliczenie międzyokresowe kosztów 
czynne” (640).
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• W świetle art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości - termin 
i częstotliwość inwentaryzacji środków trwałych, określone 
wyżej, uważa się za dotrzymane, 
jeżeli inwentaryzację nieruchomości zaliczonych 
do środków trwałych, jak też znajdujących się na terenie 
strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń 
wchodzących w skład środków trwałych w budowie -
przeprowadzono raz w ciągu 4 lat. Z tym, że w każdym 
przypadku dokonuje się inwentaryzacji środków trwałych w 
przypadku zmiany osób materialnie odpowiedzialnych za 
powierzone im mienie.
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Wytyczne horyzontalne 2014-2020  
6.12 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu 
mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o 
dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 
niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej 
efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, 
leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; 
wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości 
początkowej (równej lub) wyższej niż (3 500) 10 000 PLN netto. 
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Uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 
projektu, uwzględnia w szczególności: 

a) okres realizacji projektu, 

b) tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania w 
ramach projektu środki trwałe lub wartości niematerialne i 
prawne będące w posiadaniu beneficjenta, w tym środki 
trwałe lub wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków publicznych, 

c) wybór metody pozyskania środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 
projektu. 

Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego 
środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, tzn. może 
dotyczyć grupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i 
prawnych o tym samym przeznaczeniu. 
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Koszty pozyskania środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych są wskazane w 
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 

IZ PO może określić w SZOOP, umowie o 
dofinansowanie, regulaminie konkursu lub w 
dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie 
pozakonkursowym sposób dokumentowania 
faktycznego wykorzystania środka trwałego oraz 
wartości niematerialnych i prawnych w ramach 
projektu. 
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W przypadku gdy beneficjent, za zgodą właściwej IZ, IP 
lub IW w ramach projektu samodzielnie wykonuje 
całość lub część prac związanych z wytworzeniem lub 
przetworzeniem posiadanych środków trwałych, 
związane z tymi pracami wydatki powinny być 
rozliczane na warunkach określonych w Podrozdziale 
7.6 pkt 3-5(roboty budowlane) Wytycznych. 
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6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ze 
względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na 
rzecz projektu, dzielą się na: 
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu 
(np. wyposażenie pracowni komputerowych w 
szkole), 

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
wykorzystywane w celu wspomagania procesu 
wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia). 
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Wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne pod 
warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku 
o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla 
konieczności ich zakupu, przy czym w ramach 
projektów współfinansowanych z EFRR – wymóg 
uzasadniania konieczności zakupu nie dotyczy 
wyposażenia na stałe zainstalowanego, wpisanego do 
rejestru środków trwałych i traktowanego jako 
wydatki inwestycyjne, zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. 
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Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa 
w pkt 1 lit. a,(bezpośrednio powiązane) a także koszty 
ich dostawy, montażu      i uruchomienia,      mogą być 
kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości 
zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o ich 
faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu. 
IZ PO może określić dodatkowe warunki 
kwalifikowalności zakupu środków trwałych, o których 
mowa w pkt 1 lit. a, w SZOOP, regulaminie konkursu 
lub umowie o dofinansowanie.
Warunki te mogą zostać określone również w 
wytycznych PT
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Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 lit. b, 
(wykorzystywane w celu wspomagania ) o wartości początkowej 
(równej lub) wyższej niż (3 500) 10 000 PLN netto, mogą być 
kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom 
amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na 
rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się wydatki do 
wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym i stosuje 
warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2.(rozdział o 
amortyzacji) W takim przypadku wartość środków trwałych nie 
wchodzi do limitu środków trwałych i crossfinancingu. 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach projektu są 
wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu na działalność 
statutową beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie 
podmiotowi niedziałającemu dla zysku.
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Jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt 1 
lit. b,(wykorzystywane w celu wspomagania) wykorzystywane są także do innych 
zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują się do 
współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym 
dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w 
celu realizacji projektu. 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS, dopuszczalny procentowy 
poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
(równej i) wyższej niż (3500) 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu określany jest przez IZ PO w 
PO lub w SZOOP, pod warunkiem zachowania zgodności z zapisami PO i 
rozporządzenia ogólnego oraz zasadności przyjęcia określonego poziomu w danym 
typie projektów. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-
financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
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Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne, jeśli 
spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki: 

a) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą 
jego pochodzenie, 

b) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany 
środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w 
przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE 
lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 

c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego 
wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego 
sprzętu.
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6.12.2 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do 
współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

a) odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do 
prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio 
wykorzystywane do jego wdrażania, 

b) kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się 
wyłącznie do okresu realizacji danego projektu i faktycznego 
wykorzystania środka trwałego w projekcie

c) odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa krajowego,
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d) wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych nie zostały 
zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne projektu, ani 
też ich zakup nie był współfinansowany ze środków 
unijnych (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent 
kupuje aktywa na potrzeby projektu, ale nie może 
zrefundować kosztów zakupu), 

e) odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, które zostały 
zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich 
ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek 
rynkowych,
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f) w przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja 
projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu 
amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania 
aktywów w celu realizacji projektu.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. f, wartość rezydualna 
(księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych po zakończeniu realizacji 
projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. 

Odpisy amortyzacyjne mogą być kwalifikowalne do wysokości 
nabycia przedmiotu leasingu, o którym mowa w sekcji 6.12.3.
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6.12.3 Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące 
przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego 
przeniesienia prawa własności

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z 
następującymi formami leasingu: 

a) leasing finansowy – umowa leasingu, w ramach której ryzyko oraz 
pożytki z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu przeniesione są na 
leasingobiorcę (beneficjenta współfinansowanego projektu). 

b) leasing operacyjny –umowa, w ramach której ryzyko oraz pożytki z tytułu 
posiadania przedmiotu leasingu nie są zasadniczo w całości przeniesione 
na leasingobiorcę (beneficjenta), a okres użytkowania przedmiotu 
leasingu może być krótszy niż okres jego gospodarczej używalności (okres 
amortyzacji), 

c) leasing zwrotny – istotą leasingu zwrotnego jest powiązanie umowy 
leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. 
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W przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w 
drodze leasingu, wydatkiem kwalifikującym się do 
współfinansowania jest: 

a) w przypadku leasingu finansowego, alternatywnie:

- kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na 
rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu 
umowy leasingu, o ile we wniosku o dofinansowanie beneficjent 
jest wskazany jako podmiot ponoszący wydatki, albo

- kwota przypadająca na fakturę nabycia przedmiotu leasingu, 
wystawiona na rzecz leasingodawcy, o ile we wniosku o 
dofinansowanie leasingodawca jest wskazany przez beneficjenta 
jako podmiot upoważniony do poniesienia wydatku na zakup 
leasingowanego dobra. 
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b) w przypadku leasingu operacyjnego – kwota 
przypadająca na część raty leasingowej wystawionej 
na rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału 
przedmiotu umowy leasingu, 

c) w przypadku leasingu zwrotnego – w zależności od 
ostatecznej formy jaką przybierze leasing zwrotny. 
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Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może 
przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem 
leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do 
współfinansowania nie może być wyższa, niż: 
a) kwota, na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez 

dostawcę współfinansowanego dobra – w przypadku dóbr zakupionych 
nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez 
beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu, 

b) rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w 
wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w wycenie 
sporządzonej w oparciu o metodologię przedstawioną przez beneficjenta 
– w przypadku dóbr zakupionych wcześniej niż w okresie 12 miesięcy 
przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu 
leasingu w procedurze przetargowej zapewniającej zachowanie uczciwej 
konkurencji.

Decyzję dotyczącą dopuszczalnych sposobów wyceny dobra będącego 
przedmiotem leasingu podejmuje IZ PO.



Dokumentowanie wydatków

1. Faktura VAT

2. Rachunek

3. Umowa kupna /sprzedaży

4. Protokół odbioru

5. Zwyczajowo stosowanym dokumentem związanym z obrotem środkami 

trwałymi w jednostce jest Dowód OT – „Przyjęcie do używania środka 

trwałego”

6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych – oświadczenie 

sprzedawcy, że wciągu ostatnich 7 (10) lat zakup środka trwałego nie był 

finansowany dotacją



Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013, trwałość projektów 
współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 
musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu 
do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc 
pracy) a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej 
lub zapisy umowy o dofinansowanie wprowadzają bardziej restrykcyjne 
wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi 
przepisami. 

Co do zasady za datę rozpoczęcia okresu trwałości należy przyjąć dzień 
przekazania Beneficjentowi środków ostatniej płatności na rzecz projektu 
(dzień obciążenia rachunku Instytucji). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 
Beneficjent nie otrzymuje płatności końcowej od Instytucji (np. system 
zaliczkowy), wówczas za datę rozpoczęcia okresu trwałości należy przyjąć 
dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
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Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w 
okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

a) zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza 
obszar wsparcia RPO WM, 

b) nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie 
prawem własności) elementu współfinansowanej 
infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści, 

c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, 
jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić 
do naruszenia jego pierwotnych celów.
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Naruszenie zasady trwałości następuje również w przypadku przeniesienia w 
okresie 10 lat od daty płatności końcowej/zatwierdzenia wniosku o płatność 
końcową na rzecz Beneficjenta działalności produkcyjnej poza obszar UE. 
Warunku tego nie stosuje się jeżeli Beneficjentem jest MŚP. 

W przypadku gdy wkład z EFSI stanowi pomoc państwa, okres 10 lat zostaje 
zastąpiony terminem mającym zastosowanie na mocy przepisów dotyczących 
pomocy państwa. W przypadku operacji wspieranych z EFS oraz operacji 
wspieranych z innych EFSI, które nie są inwestycjami w infrastrukturę lub 
inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje się zwrotu wkładu z funduszu tylko 
wtedy, gdy są one objęte obowiązkiem utrzymania inwestycji zgodnie z 
obowiązującymi zasadami pomocy państwa oraz jeżeli zaprzestano 
działalności produkcyjnej lub ją relokowano w okresie ustalonym w tych 
zasadach.
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Obowiązek zwrotu wkładu z EFSI nie ma zastosowania w przypadku 
instrumentów finansowych oraz w sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestał 
działalności produkcyjnej z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z 
oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów w art. 71 ust. 4 
Rozporządzenia nr 1303/2013. 

W przypadku zaprzestania działalności produkcyjnej związanej z 
realizowanym projektem przed ogłoszeniem upadłości, dzień zaprzestania 
działalności produkcyjnej zostanie uznany za moment naruszenia trwałości. 

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez Beneficjenta, 
właściwa Instytucja sprawdza, czy w odniesieniu do tego Beneficjenta 
ogłoszona została upadłość. Brak ogłoszenia upadłości wobec Beneficjenta, 
który zaprzestał prowadzenia działalności, oznacza naruszenie zasady 
trwałości.



Konsekwencje niezachowania trwałości projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 stwierdzenie naruszenia 
zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na 
realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości 
– w trybie określonym w art. 207 u.f.p., chyba że przepisy regulujące 
udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej. 

Ciężar dowodu utrzymania okresu trwałości spoczywa na Beneficjencie. 

W przypadkach braku możliwości ustalenia daty dokonania naruszenia 
trwałości projektu Beneficjent zobowiązany będzie do dokonania zwrotu 
całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, od dnia wypłaty środków.



Konsekwencje niezachowania trwałości projektu

W przypadku stwierdzenia wystąpienia 
nieprawidłowości w postaci nieosiągnięcia bądź 
niezachowania w okresie trwałości projektu 
wskaźników rezultatu, wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie, Instytucja ma prawo do nałożenia 
korekty finansowej proporcjonalnie do okresu, w 
którym trwałość projektu nie została zachowana lub 
procentu niezrealizowania danego wskaźnika.



Konsekwencje niezachowania trwałości projektu

W przypadku ujawnienia, w okresie trwałości projektu, 
okoliczności mających wpływ na charakter operacji, jej 
cele lub warunki wdrażania, Instytucja 
Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca może powołać 
niezależnych ekspertów w celu dokonania ponownej 
oceny projektu zgodnie z obowiązującymi kryteriami 
oceny. 

Każdy przypadek ewentualnego naruszenia trwałości 
projektu/utrzymania celu projektu oceniany będzie 
indywidualnie z uwzględnieniem różnych aspektów 
zagadnienia oraz wiedzy dostępnej na dzień 
dokonywania oceny.



Konsekwencje niezachowania trwałości projektu

W indywidualnych przypadkach w sytuacji wystąpienia 
wyjątkowych okoliczności (zdarzenia losowe, siły natury 
itp.), Instytucja może zawiesić okres trwałości projektu, 
tzn. wydłużyć jego okres o czas niezbędny do 
wznowienia działalności beneficjenta, wynikający z 
wystąpienia ww. okoliczności. 

Wymienione wyżej okoliczności nie zwalniają 
Beneficjenta z obowiązku utrzymania trwałości 
projektu.
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