
Izabela Świderek

Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne

w jednostkach budżetowych

(z suplementem elektronicznym)

ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Gdańsk 2018

http://www.oddk.pl


5

Spis treści

Wstęp .....................................................................................................7

Rozdział 1
Definicja i cechy charakterystyczne środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych .......................................... 11
 1.1. Środki trwałe w ujęciu ustawy o rachunkowości ...........................11
 1.2. Środki trwałe w ujęciu ustawy podatkowej ....................................17
 1.3. Klasyfikacja środków trwałych ..................................................... 25
 1.4. Wartości niematerialne i prawne – sposób ujęcia według 

obowiązujących rozwiązań prawnych ........................................... 38
 1.5. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne .......... 50
 1.6. Zasady gospodarowania składnikami majątku jednostki ............. 55

Rozdział 2
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ewidencji 
jednostki budżetowej ...........................................................................77
 2.1. Ewidencja środków trwałych w księgach rachunkowych 

jednostki budżetowej .................................................................... 78
 2.2. Ujęcie pozostałych środków trwałych w księgach 

rachunkowych ............................................................................... 92
 2.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych ........................ 104
 2.4. Wycena majątku jednostki budżetowej ........................................108

Rozdział 3
Inwestycje w jednostkach budżetowych ............................................ 115
 3.1. Inwestycje (środki trwałe w budowie) w jednostkach 

budżetowych ................................................................................115
 3.2. Inwestycja a remont posiadanego majątku .................................. 120
 3.3. Ewidencja inwestycji w księgach rachunkowych 

jednostki budżetowej .................................................................. 123
 3.4. Finansowanie inwestycji i remontu mienia 

jednostki budżetowej ...................................................................130

http://www.oddk.pl


6

Spis treści 

Rozdział 4
Istota i zasady dokonywania odpisów umorzeniowych 
(amortyzacyjnych) ............................................................................. 137
 4.1. Amortyzacja środków trwałych – ujęcie rachunkowe 

i podatkowe ...........................................................................137
 4.2. Amortyzacja pozostałych środków trwałych.........................147
 4.3. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 

według przepisów podatkowych i rachunkowych .................150
 4.4. Ewidencja amortyzacji i umorzenia podstawowych 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ....154

Rozdział 5
Zasady inwentaryzacji środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych ............................................................... 159
 5.1. Istota i cele inwentaryzacji ....................................................159
 5.2. Terminy inwentaryzacji .........................................................163
 5.3. Metody i sposoby inwentaryzacji składników majątku 

trwałego jednostki budżetowej .............................................173
 5.4. Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych ............... 200

Wykaz aktów prawnych i orzeczeń ....................................................209

Spisy tabel, schematów i wzorów ...................................................... 211

http://www.oddk.pl



