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Krystyna SKOCZYLAS 

AMORTYZACJA OPERACYJNYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W KOSZCIE WYTWORZENIA 

 

W artykule przedstawiono zasady amortyzacji środków trwałych. Pokazano przykład obrazujący różnice kosztów wynika-

jącą z odmiennych metod amortyzacji. Omówiono wpływ tych różnic na wyniki finansowe firym.  

 

WSTĘP 

Kalkulację kosztu wytworzenia produktów w zależności od po-
trzeb przedsiębiorstwa przeprowadza się dla celów sprawozdaw-
czych oraz decyzyjnych [3, s. 58 i następne]. Szczególnie istotna 
jest pierwsza z nich - kalkulacja sprawozdawcza, sporządzana 
obligatoryjnie przez każde przedsiębiorstwo. Opiera się ona na 
przepisach ustawy o rachunkowości (art. 28 ust.3).  W ramach tego 
rodzaju kalkulacji ustala się techniczny koszt wytworzenia. Obejmu-
je on koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów po-
średnich produkcji [1, s. 410 i następne]. Do grupy kosztów bezpo-
średnich zalicza się te, które można przypisać do poszczególnych 
produktów na podstawie dokumentacji źródłowej. Są to więc koszty 
zużycia materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich wraz z 
narzutami oraz inne koszty bezpośrednie (np. obróbka obca). Kosz-
ty pośrednie produkcji natomiast obejmują koszty, których przypisa-
nie do poszczególnych produktów nie jest możliwe na podstawie 
dowodów źródłowych, ponieważ dotyczą one większej grupy pro-
duktów. Ich rozdzielenie na poszczególne obiekty kosztowe jest 
możliwe przy zastosowaniu  odpowiednich, przyjętych przez przed-
siębiorstwo kluczy podziałowych. Koszty pośrednie produkcji pono-
szone są na wydziale produkcyjnym w związku z utrzymaniem w 
ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, jak na przykład ich amor-
tyzacja, czy remonty lub konserwacje. Również obejmują zużycie 
energii elektrycznej na wydziale czy też koszty jego ogrzewania, jak 
również ogólne koszty wydziału. Szczególną pozycją w tej grupie 
kosztów jest amortyzacja. Amortyzacja to zużycie środków trwałych 
na skutek ich wykorzystywania, wyrażone wartościowo i zaliczane 
do kosztów przedsiębiorstwa [2, s. 115]. Na wysokość tego kosztu 
w czasie istotny wpływ mają decyzje podejmowane przez przedsię-
biorstwo. Decyzje te dotyczą wyboru metody amortyzacji spośród 
dostępnych w świetle obowiązujących przepisów. Decyzje przed-
siębiorstwa co do rozkładu wielkości kosztu amortyzacji w czasie 
wpływają na poziom kosztów ogółem, a w dalszej kolejności na 
ogólne rezultaty finansowe firmy w danym roku. Decyzje co do 
wyboru metody amortyzacji środków trwałych wpływają więc na 
ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa, ale również na wysokość 
dochodu do opodatkowania.  

Celem artykułu jest przedstawienie zasad oraz możliwości roz-
wiązań w zakresie wyboru metod amortyzacji w świetle obowiązują-
cych przepisów prawa bilansowego oraz podatkowego. 
 

1. AMORTYZACJA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH 
REGULACJI PRAWNYCH  

W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych przedsiębior-
stwo powinno stosować zarówno reguły bilansowe - wynikające z 
ustawy o rachunkowości [5], jak i reguły podatkowe - regulowane 
prawem podatkowym [3, 4]. Zgodnie z ustawą o rachunkowości 
odpisy amortyzacyjne dokonywane są jako systematyczne, planowe 
rozłożenie wartości początkowej środka trwałego na ustalony przez 
kierownika jednostki okres amortyzacji. Przepisy podatkowe nie 
definiują samej amortyzacji, jedynie podają które aktywa trwałe jej 
podlegają. Proces rozpoczęcia amortyzacji oraz jej zakończenia 
określają zarówno przepisy bilansowe jak i podatkowe. Porównanie 
obu regulacji prawnych przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Warunki i zasady rozpoczęcie i zakończenie amortyzacji  
Ustawa o rachunkowości Ustawa o podatku dochodo-

wym 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie 
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego 
do używania.  
Zakończenie amortyzacji następuje nie 
później niż z chwilą: 

 zrównania wartości odpisów amortyza-
cyjnych lub umorzeniowych z wartością 
początkową środka trwałego  

 przeznaczenia go do likwidacji, sprze-
daży lub stwierdzenia jego niedoboru, z 
ewentualnym uwzględnieniem przewidywa-
nej przy likwidacji ceny sprzedaży netto 
pozostałości środka trwałego.  

Obliczanie odpisów amortyza-
cyjnych rozpoczyna się w 
miesiącu następnym po miesią-
cu, w którym przyjęto środek 
trwały do używania, a ich 
zakończenie następuje w 
miesiącu zrównania wartości 
odpisów amortyzacyjnych z 
wartością początkową środka 
trwałego lub przeznaczenia go 
do likwidacji, sprzedaży. 
 

 
Kolejną istotną zasadą regulowaną prawnie jest ustalenie przez 

przedsiębiorstwo okresu amortyzacji oraz rocznej stawki amortyza-
cyjnej (tab. 2).  

Analizując tabelę 2 można zauważyć, że stawki amortyzacyjne 
ustalane na podstawie obu regulacji prawnych najczęściej będą 
różne. Według ustawy o rachunkowości wysokość stawek ustalana 
jest przez kierownika jednostki, natomiast według przepisów praw-
nych wysokość ich jest ustalona odgórnie w sposób obligatoryjny. 
Ustalone przez kierownika jednostki okresy i stawki amortyzacji 
powinny być weryfikowane. Natomiast przepisy podatkowe nie 
przewidują zmiany stawek w trakcie użytkowania środka trwałego. 

Zasady wyboru metod amortyzacji w świetle obu regulacji 
prawnych przedstawiono w tabeli 3.  
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Tab. 2. Okres amortyzacji oraz roczna stawka amortyzacyjna 
Ustawa o rachunkowości Ustawa o podatku dochodo-

wym 

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej 
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres 
ekonomicznej użyteczności środka trwałego, 
na określenie którego wpływają w szczegól-
ności: 
• liczba zmian, na których pracuje środek 
trwały, 
•tempo postępu techniczno-ekonomicznego, 
• wydajność środka trwałego mierzona liczbą 
godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych 
produktów albo innym właściwym mierni-
kiem, 
• prawne lub inne ograniczenia czasu 
używania środka trwałego, 
• przewidywana przy likwidacji cena sprze-
daży netto istotnej pozostałości środka 
trwałego. 

 Wykaz rocznych stawek 
amortyzacyjnych zgodny z 
przepisami prawa, 

 Stawki amortyzacyjne pod-
wyższone lub obniżone ustalo-
ne zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku dochodowym, 

 Indywidualne stawki amorty-
zacyjne dla środków trwałych 
używanych lub ulepszonych 
wprowadzonych do ewidencji 
po raz pierwszy. 
 

 
Z pośród wszystkich metod przedstawionych w tabeli 3 w prak-

tyce stosowane są przede wszystkim metoda liniowa, degresywna 
oraz uproszczona czy jednorazowa. 

Istotną różnicę w obszarze zasad amortyzacji według obu regu-
lacji prawnych stanowi ustalenie wartości początkowej środka trwa-
łego, od której to liczona będzie wysokość omawianego kosztu. 
Według ustawy o rachunkowości przy ustaleniu wartości początko-
wej uwzględnić należy przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży 
netto pozostałości środka trwałego, czyli wartość rezydualną. We-

dług przepisów podatkowych taka sytuacja nie występuje. Wartością 
początkową przy zakupie środka trwałego będzie cena nabycia. 

 
Tab. 3. Metody amortyzacji bilansowej i podatkowej 

Ustawa o rachunkowości Ustawa o podatku dochodowym 

 Amortyzacja równomierna - 
oznacza, że w każdym okresie 
użytkowania środka trwałego jego 
zużycie jest takie same (liniowa),  

 Amortyzacja nierównomierna - 
zakłada, że zużycie środka trwa-
łego kształtuje się różnie w po-
szczególnych okresach jego eks-
ploatacji (degresywna, progre-
sywna, naturalna), 

 Amortyzacja uproszczona, 

 Amortyzacja jednorazowa.  

 Amortyzacja równomierna – liniowa 
(stawki z wykazu stawek), 

 Amortyzacja liniowa - przyspieszona 
(indywidualne stawki), 

 Amortyzacja liniowa – stawki podwyż-
szone lub obniżone (stawki z wykazu 
stawek są podwyższane lub obniżane 
o odpowiedni współczynnik), 

 Amortyzacja nierównomierna – degre-
sywna, 

 Amortyzacja jednorazowa. 

2. METODA AMORTYZACJI A WIELKOŚĆ KOSZTU  
I WYNIKU  

Analizę możliwości wyboru metod amortyzacji oparto na przy-
padku dwóch obrabiarek: konwencjonalnej o wartości początkowej 
100 000 zł oraz numerycznej CNC o wartości początkowej 200 000 
zł. Koszty z tytułu amortyzacji dla obu obrabiarek zgodnie z planem 
amortyzacji przy uwzględnieniu metody liniowej i degresywnej 
przedstawiono w tabeli 4 i 5. 

Przyjęty do analizy przykład w sposób wyraźny pokazuje różni-
ce i korzyści wynikające ze stosowania metody degresywnej. Anali-

Tab.4 .Wysokość kosztu amortyzacji liniowej i degresywnej 
Rok Wysokość kosztu amortyzacji liniowej Wysokość kosztu amortyzacji degresywnej 

Obrabiarka konwencjonalna Obrabiarka numeryczna CNC Obrabiarka konwencjonalna Obrabiarka numeryczna CNC 

1 14 000 28 000 28 000,00 56 000,00 

2 14 000 28 000 20 160,00 40 320,00 

3 14 000 28 000 14 515,20 29 030,40 

4 14 000 28 000 14 000,00 28 000,00 

5 14 000 28 000 14 000,00 28 000,00 

6 14 000 28 000 9 324,80 18 649,60 

7 14 000 28 000 - - 

8 2 000 4 000 - - 
 

 
Tab. 5 .Metody amortyzacji a koszty i wynik przedsiębiorstwa dla obrabiarki konwencjonalnej  

Rok/Metoda amortyzacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem 

Przychody 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2800 000 

(-) Koszty  
(bez amortyzacji) 

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2000 000 

(=) Wynik brutto (bez 
amortyzacji) 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 800 000 

(-) Amortyzacja 
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 2 000 100 000 

28 000 20 160 14515,2 14 000 14 000 9 324,80 - - 100 000 

(=) Wynik brutto 
86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 98 000 700 000 

72 000 79 840 85 485 86 000 86 000 90 675,2 100 000 100 000 700 000 

(-) Podatek dochodowy 
16 340 16 340 16 340 16 340 16 340 16 340 16 340 18 620 133 000 

13 680 15 170 16 242 16 340 16 340 17 228 19 000 19 000 133 000 

(=) Zysk netto 
69 660 69 660 69 660 69 660 69 660 69 660 69 660 79 380 567 000 

58 320 64 670 69 243 69 660 69 660 73 447,2 81 000 81 000 567 000 

(+) Amortyzacja 
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 2 000 100 000 

28 000 20 160 14515,2 14 000 14 000 9 324,80 - - 100 000 

(=) Nadwyżka finanso-
wa 

83 660 83 660 83 660 83 660 83 660 83 660 83 660 81 380 667 000 

86 320 84 830 83 758,2 83 660 83 660 82 772 81 000 81 000 667 000 
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zując uzyskane w tabeli 5 wyniki dla przedstawionego przypadku 
amortyzacji obrabiarki można zauważyć, że następuje odsunięcie 
płatności podatku dochodowego w czasie, jak również uzyskiwanie 
większej w początkowych latach nadwyżki finansowej. Sytuacja taka 
jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa, bowiem w aktualnym 
czasie posiada ono we własnym zasięgu większą kwotę środków 
finansowych do dyspozycji. Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne 
niezależne od przedsiębiorstwa, jak na przykład inflacja czy deflacja 
korzyści ze stosowania metody degresywnej mogą być różne. Do-
kładniejsze informacje o potencjalnych korzyściach można uzyskać 
stosując stopę dyskontową. 

PODSUMOWANIE 

Ustawa o rachunkowości daje przedsiębiorstwom większe 
możliwości w zakresie kształtowania polityki amortyzacyjnej. Pomi-
mo różnic w obu regulacjach prawnych przedsiębiorstwa głównie w 
praktyce kierują się przepisami podatkowymi. W ten sposób unikają 
podwójnego naliczania i ewidencji amortyzacji oraz dodatkowych 
zapisów księgowych związanych z różnicami przejściowymi. Spo-
śród metod najczęściej wybierana jest metoda liniowa, ze względu 
na łatwość stosowania, jak również niższe koszty w początkowych 
latach wykorzystywania środka trwałego w porównaniu z metodą 
degresywną. Jak pokazuje  rozpatrzony w opracowaniu przykład 
metoda degresywna generuje większe koszty wytworzenia jak 
również ogółem, ale prowadzi to do płatności podatku dochodowe-
go odsuniętego w czasie. Z perspektywy produkcji i sprzedaży 
wyrobów niższe koszty amortyzacji to również niższy koszt wytwo-
rzenia produktu, a tym samym większa jego konkurencyjność. To z 
kolei prowadzi do lepszych wyników finansowych firmy, a przez to 
do zadowolenia inwestorów, czy łatwiejszego uzyskania kredytów.  

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż koszt wynikający z 
amortyzacji związany jest bezpośrednio z wartością początkowa 
środka. Niższa wartość środka to tym samym niższe koszty wytwo-

rzenia jednak duże znaczenie w wyborze środka ma aspekt techno-
logiczny, a przez to zapewnienie  realizacji poprawnego przebiegu 
produkcji. W praktyce można zaobserwować również realizację 
prostych i łatwych technologicznie operacji na drogich środkach 
produkcji, co jest niekorzystne z punktu widzenia ponoszonych 
kosztów. 
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Depreciation of fixed assets in the production cost 

The paper presents the principles of depreciation of fixed 

assets. Shows an example illustrating the difference in cost 

resulting from different depreciation  methods. The effects of 

these differences on the financial results of the company  

were discussed. 
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