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(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

  ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

  uodk – ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)

  ustawa o CIT – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

  kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 
r. poz. 121 ze zm.)

  IK – instytucja kultury

  WNiP –  wartości niematerialne i prawne

  ZOiS – zestawienie obrotów i sald

 MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

 MSR 38 „Wartości niematerialne”

 MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
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Wstęp  

Podstawą prowadzenia działalności przez wszystkie jednostki, niezależnie od for-
my organizacyjnoprawnej czy własności, jest majątek. Jego posiadanie stanowi 
niezbędny wymóg prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań 
i osiągania założonych celów. Dotyczy to także jednostek kultury. W skład ich ma-
jątku wchodzą zarówno wartości niematerialne i prawne, jak i rzeczowy majątek 
trwały w formie środków trwałych. Ich posiadanie jest niezbędne do funkcjonowa-
nia jednostek kultury.

Środki trwałe często powodują mnóstwo pytań oraz obaw zespołów księgowych. 
Obawy te są najczęściej związane z prawidłowym ujęciem, wyceną, aktualizacją 
czy zastosowaniem stawek amortyzacyjnych. 

Niniejsza pozycja spróbuje rozwiać powyższe wątpliwości. Odnosi się ona do kra-
jowych przepisów prawa podatkowego i bilansowego, a także wybiórczo do 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prawidłowe ujęcie składni-
ków majątku trwałego stanowi bowiem podstawę techniczną umożliwiającą reali-
zowanie przez jednostkę kultury jej funkcji i celów.

Zapraszam do lektury.

 Grzegorz Magdziarz
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Rozdział  1

Wartości niematerialne i prawne

Najważniejsze pojęcia dotyczące WNiP:
ujęcie i wycena  

Wartości niematerialne i  prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele 
emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Pol-
skie prawo bilansowe jest w  tym zakresie zdecydowanie bardziej rygorystyczne 
w porównaniu z międzynarodowym. 
Największym problemem spotykanym w  praktyce są kwestie ich wyceny, 
mierzalności, porównania. Sprawdźmy, jakie obowiązują w tym zakresie polskie 
i międzynarodowe uregulowania.
Pierwsze pytanie, jakie może pojawić się w IK, to: co to w ogóle jest WNiP? Otóż 
WNiP stanowią składnik majątku trwałego firmy. Przez wartości niematerialne 
i prawne rozumie się (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 uor) – nabyte przez jednostkę, 
zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarcze-
go wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

 ▶ autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
 ▶ prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych 

oraz zdobniczych;
 ▶ know-how (równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dzie-

dzinie przemysłowej, handlowej, naukowej, organizacyjnej).

Do wartości niematerialnych i  prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy 
(stanowiącą różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej 
jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto, o czym szerzej 
w jednym z kolejnych rozdziałów) oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Istotne jest tutaj słowo nabyte. Ustawa o  rachunkowości nie przewiduje wy-
twarzania WNiP we własnym zakresie – wyjątek stanowią prace rozwojowe, ale 
o tym w dalszej części. 




