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Wstęp

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później musi zmierzyć się z tak egzotycz-

nym zjawiskiem jak amortyzacja. Dlaczego? Dlatego, że żadnej działalno-

ści nie da się prowadzić bez podstawowego chociażby tylko wyposażenia, 

takiego jak komputer, drukarka, telefon czy samochód. Potrzebne jest też 

chociaż małe biuro, biurko, krzesło itd. Aby to wyposażenie zdobyć, najczę-

ściej trzeba je dla firmy kupić, albo nabyć w jakikolwiek inny sposób, jeśli 

ten jest tylko legalny. I tu pojawia się kłopot zwany amortyzacją. Z przepi-

sów podatkowych wynika bowiem wprost, że taki kupiony dla firmy sprzęt 

nie może być ot tak sobie wrzucony w koszty na podstawie faktury na jego 

zakup czy też innego dokumentu potwierdzającego nabycie jego własno-

ści. A raczej nie zawsze może być tak potraktowany.

Część firmowych zakupów rzeczowych musi być traktowana jako tzw. środek trwały, 
a jeśli zakup ma charakter zakupu nie rzeczy a prawa, jako wartość niematerialna i prawna.

Prawo podatkowe pozwala na dokonywanie amortyzacji określonych środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym amortyzacja jest obo-
wiązkiem, a nie prawem podatnika. Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać, 
nawet jeśli w świetle przepisów podatkowych nie są one zaliczane do kosztów uzyska-
nia przychodów. Co ważne, ustawodawca nie pozwala wydatków i nakładów ponie-
sionych na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczyć bezpośrednio 
do kosztów uzyskania przychodu. Pozwala natomiast na stopniowe zaliczanie ich do 
kosztów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Innymi słowy, jeśli środek 
trwały czy wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, nakłady poniesio-
ne na ich nabycie lub wytworzenie nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu w dacie poniesienia wydatku. Kosztem będą dopiero odpisy amortyza-
cyjne dokonywane według zasad zawartych w ustawach o podatkach dochodowych.

Czym jest amortyzacja
Amortyzacja to pojęcie ekonomiczne oznaczające wartość zużycia trwałych skład-

ników majątku przedsiębiorstwa. Wartość ta odpowiada nakładom, jakie są koniecz-
ne do utrzymania sprawności technicznej oraz do ich odtworzenia (zastąpienia no-
wymi) składników majątku trwałego po tym, gdy się one zużyją. Przy czym przez 
pojęcie trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa należy rozumieć takie składniki, 
które użytkowane są w dłuższym okresie czasu, a więc nie ulegają zużyciu w normal-
nym procesie produkcji.

Z punktu widzenia praktyki kluczowe znaczenia ma przede wszystkim amorty-
zacja podatkowa i bilansowa. Rozróżnienie to wynika z reguł, według których doko-
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nuje się amortyzacji. Jeżeli są to reguły wynikające z prawa podatkowego, mamy do 
czynienia z amortyzacją podatkową. Jeżeli reguły prawa bilansowego (przepisy o ra-
chunkowości) z amortyzacją bilansową. 

Obecnie amortyzacja podatkowa to przede wszystkim kategoria kosztowa. Stanowi 
ona pewien sposób zaliczania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo na wy-
tworzenie majątku trwałego, czyli takiego, który nie ulega szybkiemu zużyciu w nor-
malnym cyklu produkcji, do kosztów działalności tego przedsiębiorstwa. Podstawo-
wym kryterium zaliczenia składnika majątku do środków trwałych jest przewidywany 
okres ich używania dłuższy niż rok. Sama amortyzacja polega zaś na wpisywaniu 
w koszty określonej części wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie skład-
nika majątku, np. określonej maszyny, linii technologicznej, ale też np. licencji itp. 
praw majątkowych. Z reguły odbywa się według określonej stawki procentowej. Jeśli 
np. stawka taka wynosi 20 proc., w ciągu roku kosztem jest tylko 1/5 wydatków po-
niesionych na ten cela, a amortyzacja, czyli wpisywanie takiego zakupu do kosztów 
uzyskania przychodów, trwa w sumie 5 lat. Stawka może też wynikać z przewidywa-
nego okresu używania. W takim przypadku przepisy przewidują z reguły, że nie może 
to być krócej niż pewien z góry założony okres, np. 2 lata. Wówczas wiadomo, że 
maksymalna stawka amortyzacji to 50 proc. Odpisów dokonuje się albo miesięcznie, 
albo kwartalnie. Możliwe są też odpisy roczne lub jednorazowe.

Definicja z przepisów podatkowych
Prawo podatkowe pozwala na dokonywanie amortyzacji określonych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym amortyzacja jest obo-
wiązkiem, a nie prawem podatnika. Co ważne, odpisów amortyzacyjnych należy do-
konywać, nawet jeśli w świetle przepisów podatkowych nie są one zaliczane do kosz-
tów uzyskania przychodów.

Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte 
lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia 
do używania:
n  budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
n  maszyny, urządzenia i środki transportu,
n  inne przedmioty
–  o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez po-

datnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 
albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy okre-
ślonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT. To właśnie takie składniki majątku nazywane 
są środkami trwałymi.
Amortyzacji podlegają również, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

n  przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane inwestycjami 
w obcych środkach trwałych,
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n  budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
n  składniki majątku, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wy-

korzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na 
podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współ-
właścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy 
odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – które również zaliczane są do 
środków trwałych,

n  tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wy-
robów i Usług (PKWiU) w grupie statki o symbolu 35.11, zaliczone do branży 
1051–1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Staty-
stycznego.
W przypadku składników majątku nie dokonuje się amortyzacji. Zgodnie z obo-

wiązującymi obecnie przepisami nie podlegają amortyzacji następujące wartości nie-
materialne i prawne:
n prawa wieczystego użytkowania gruntów,
n  wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż w drodze kupna lub 

przyjęcia do odpłatnego korzystania, gdy przyjęte składniki majątku są zaliczane 
do składników majątku używającego,

n  budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale miesz-
kalne służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wy-
najmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amor-
tyzowaniu,

n dzieła sztuki i eksponaty muzealne.
Nie podlegają również składniki majątki (środki trwałe i wartości niematerialne 

i prawne), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te war-
tości były używane. W tym przypadku wartości te nie podlegają amortyzacji od mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.

Wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są nabyte 
i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
n spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
n spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
n prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
n autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
n licencje,
n  prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzo-

rów zdobniczych,
n  wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą 

w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
–  o ile przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, a równocześnie są 

wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez nie-
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go działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy 
licencyjnej (sublicencyjnej), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o po-
dobnym charakterze.

Ponadto wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są 
również – i to niezależnie od przewidywanego okresu ich używania, wartość firmy, 
jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowa-
nej części w drodze:
n kupna,
n  przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z prze-

pisami rozdziału 4a ustawy, dokonuje korzystający (o tym, kiedy ma on do tego 
prawo, będę szerzej pisał w następnym podrozdziale).
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się także pod pewnymi warunka-

mi koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być 
wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika. Aby możliwe było 
zaliczenie wymienionych prac do wartości niematerialnych i prawnych, powinny być 
spełnione łącznie następujące warunki:
n  produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty 

prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
n  techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpo-

wiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarza-
niu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

n  z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych 
zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub 
zastosowania technologii.
Wymienione składniki zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych bez 

względu na przewidywany okres ich używania.
Amortyzacji podlegają również, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

n  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
n  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
n  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
n  autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
n  licencje,
n  prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzo-

rów zdobniczych,
n  wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą 

w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
–  niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, a wykorzystywane przez 

niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy 
określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT, zawartej z właścicielem lub współwła-
ścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości – jeżeli zgodnie 
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z przepisami rozdziału 4a wymienionej ustawy odpisów amortyzacyjnych doko-
nuje korzystający.

Należy podkreślić, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku środków trwałych, 
również w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych kluczowe znacze-
nie dla uznania określonego składnika majątku podatnika za wartość niematerialną 
i prawną ma okres jej użytkowania (dłuższy niż rok), kryterium własności oraz fakt 
wykorzystywania jej na potrzeby działalności gospodarczej podatnika. Znaczenia ta-
kiego nie ma natomiast wartość początkowa. Mimo to może ona mieć wpływ na spo-
sób traktowania i amortyzowania wartości niematerialnej i prawnej, pod warunkiem 
jednak, że nie przekracza 3,5 tys. zł

Definicja z ustawy o rachunkowości
Aby uznać dany składnik majątku za środek trwały i przyjąć go do używania, po-

winien on spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowo-
ści. Zgodnie z definicją zawartą w tym artykule, przez środki trwałe rozumie się 
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na po-
trzeby jednostki.

Przede wszystkim, aby móc amortyzować środek trwały, musi on być kompletny 
i zdatny do użytku w momencie przekazania go do użytkowania.

Szczegółowa definicja mówi o tym, że na potrzeby prawa bilansowego przez środ-
ki trwałe rozumie się 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:
n  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,

n  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
n  ulepszenia w obcych środkach trwałych,
n  inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub le-
asingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. 

Z kolei przez środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów 
trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejące-
go środka trwałego.

Do środków trwałych nie zalicza się tych składników majątku, które traktowane 
są jak inwestycje. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jako inwestycje 
rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przy-
chodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, 


