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Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A 

https://www.youtube.com/watch?v=L2zFM4P9uYI  

 

Anna Pisu - inFakt.pl:  

 Cześć! Witamy w kolejnym odcinku księgowego Q&A inFaktu. Dzisiaj temat środka trwałego. 

Czym on tak właściwie jest i jak go rozliczać?  

 Hej Magda. 

Magdalena Sławińska-Rzemek - doradca podatkowy: 

 Cześć. 

A: Dzisiaj przychodzę do ciebie z kolejnym pytaniem i mam mnóstwo pytań, także przygotuj się. 

Wiesz co? Chciałabym zapytać o środek trwały. Co to tak właściwie jest? 

M: Środek trwały, to taki składnik majątku, który stanowi własność bądź też współwłasność 

podatnika, jest kompletny i zdatny do użytku w chwili oddania go do używania, jest 

wykorzystywany w działalności gospodarczej powyżej roku i generalnie jest jeszcze taka jedna 

zasada, jeżeli jest poniżej 3500 zł, to nie mamy obowiązku wpisywania go do ewidencji 

środków trwałych, jeżeli jest powyżej, to oczywiście do takiej ewidencji mamy obowiązek go 

wpisywać.  

A: Kojarzy mi się tu od razu, wiesz co, takie pojęcie wyposażenia. Czy dobrze to rozróżniam? 

M: Tak. Wyposażenie to są też składniki majątku, ale takie troszeczkę drobniejsze, np. o takiej 

niższej wartości. Do ewidencji wyposażenia mamy obowiązek wpisywać rzeczy o wartości 

powyżej 1500 zł, no a poniżej oczywiście 3500 zł. Ale jedna taka rzecz: w przypadku, jeżeli 

kupujemy jakiś składnik majątku, kosztuje on np. nie wiem, nawet 30 tyś zł, ale nie chcemy go 

używać dłużej niż rok, tylko kupujemy go na chwilę, żeby, nie wiem, kilka miesięcy poużywać, 

bo tyle będzie nam potrzebny, a potem go sprzedajemy, wtedy go wpisujemy do ewidencji 

wyposażenia a nie w ewidencji środków trwałych. Bo nie jest ten warunek używania powyżej 

roku wpisany. 

A: Wiesz co? Zaciekawiło mnie, bo powiedziałaś, że jest obowiązek. Czy ja jako przedsiębiorca 

muszę rzeczy, spełniające te warunki, o których wspomniałaś, włączyć do ewidencji środków 

trwałych? 
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M: Tak, masz taki obowiązek. Jeżeli tego nie zrobisz, nie masz prawa ich amortyzować, czyli nie 

rozliczasz sobie w kosztach. 

A: Rozumiem. To wiesz co, to drugie takie pytanie. Jeżeli np. środkiem trwałym, jest, nie wiem, 

komputer, tylko, że ten komputer należy, nie wiem, do rodzeństwa. Jak wówczas wygląda to 

rozliczanie? 

M: No wtedy go tak naprawdę tu w ogóle nie rozliczasz, bo to nie jest twój środek trwały. Nie jest 

spełniony pierwszy warunek najważniejszy, czyli nie jest twoją własnością ani 

współwłasnością. Wtedy no powinnaś podpisać umowę użyczenia, no ale w kosztach go jednak 

nigdzie nie wykazujesz.  

A: Ok. To jak wygląda sytuacja... no powiedzmy: posiadam samochód, ale jestem jego 

współwłaścicielką? 

M: Możesz go wtedy rozliczać u siebie oczywiście, natomiast jego wartość początkową powinnaś 

sobie przyjąć w takiej wysokości w jakiej proporcjonalnie ten samochód należy do ciebie. Jeżeli 

w 50%, no to 50% wartości samochodu jest wartością początkową u ciebie, jeżeli rozpoczynasz 

amortyzację. Co ważne powinnaś mieć też zgodę współwłaściciela na to, żeby wykorzystywać 

ten samochód w działalności gospodarczej. Wyjątkiem... tutaj mamy taką sytuację, jeżeli jest 

dwoje współmałżonków, mają wspólnotę majątkową małżeńską i ten samochód np. stanowi 

ich współwłasność. W takiej wysokości... Małżonek, który prowadzi działalność, ma prawo 

przyjąć, jako wartość początkową tego środka trwałego, wartość samochodu w pełnej 

wysokości. No chyba, że obydwoje małżonkowie prowadzą oddzielne działalności gospodarcze 

i razem wykorzystują ten składnik majątku. 

A: Ok, czyli tak. Wspomniałam o komputerze jako takim, wspomniałam o samochodzie. Co jeszcze 

może być środkiem trwałym? 

M: Tak naprawdę wszystko, wszystkie sprzęty, wszystkie rzeczy, które wykorzystujesz w ramach 

swojej działalności gospodarczej i które spełniają te wskazane przeze mnie warunki. Czyli np., 

nie wiem, może to być jakiś lokal, jeżeli to jest np. siedziba twojej firmy, mogą być to 

wszelkiego typu sprzęty, jakieś komputery, jakieś, nie wiem, maszyny, jeżeli tam jakąś 

działalność produkcyjną prowadzisz, jakieś, nie wiem, wyposażenie przychodni, jeżeli jesteś 

lekarzem... Czyli wszystkie tego typu rzeczy mogą być twoimi środkami trwałymi. 

A: Czy mieszkanie przedsiębiorcy też może być takim środkiem trwałym? 
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M: Jeżeli wydzielisz sobie część mieszkania do działalności gospodarczej, to jak najbardziej, tę 

wydzieloną część, to zamknięte pomieszczenie wtedy wprowadzamy do ewidencji środków 

trwałych. 

A: Wspomniałaś... pojawił się temat kosztów, mój ulubiony, amortyzacji... Powiedz proszę, no 

właśnie, jak wygląda ten temat rozliczania środków trwałych. Jak to się ma do naszej 

księgowości? 

M: Jeżeli chodzi o amortyzację, to myślę, że to jest temat na tyle szeroki, że to jest temat na 

zupełnie inną rozmowę, i jeżeli chodzi o zasady amortyzacji. Co ważne w naszej księgowości to 

przede wszystkim to, że powinniśmy prowadzić tę ewidencję środków trwałych, bo jeżeli tego 

nie robimy, to nie mamy prawa do amortyzacji tych naszych środków trwałych. Powinniśmy 

pamiętać o tym, żeby odpowiednio naliczyć wartość początkową takiego środka trwałego, bo to 

jest ważne, taką wartość początkową wpisujemy do ewidencji środków trwałych. 

A: Wiesz co? Wspominałyśmy jeszcze o tym wyposażeniu. Czy może być taka sytuacja, że zamiast 

do wyposażenia ja wprowadzę coś do ewidencji środków trwałych? 

M: Jak najbardziej. Możesz w ten sposób. Jeżeli nie prowadzisz ewidencji wyposażenia, możesz 

wszystkie tego typu rzeczy wpisać do ewidencji środków trwałych. 

A: Pojawia się kolejne dla mnie pojęcie ewidencji środków trwałych. Co jeżeli takiej ewidencji nie 

prowadzimy, nie mamy? 

M: Jak już wspomniałam, nie możesz amortyzować takiego środka trwałego. Nie masz do tego 

prawa, bo pomimo tego, że taki środek trwały jest, że go rzeczywiście wykorzystujesz 

w działalności gospodarczej, to aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych musisz ujawnić ten 

środek trwały, czyli wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. 

A: Ok. A powiedz proszę, co się dzieje w sytuacji, jeżeli np. ten mój środek trwały się zepsuje. 

M: Możesz go naprawić, a jeżeli naprawić się nie da, no to należałoby go zlikwidować i wtedy po 

prostu go... sporządzić protokół likwidacyjny, usunąć go z ewidencji środków trwałych. 

Oczywiście zaprzestać amortyzacji. 

A: Ok, to tutaj mówimy o sytuacji, kiedy coś się popsuło. Natomiast inna sytuacja, jeżeli 

chciałabym coś sprzedać. Jak to wygląda w kontekście sprzedaży środka trwałego? 

M: Pamiętać należy o tym, że zawsze mamy obowiązek wystawić fakturę. To było w naszej 

działalności gospodarczej, sprzedaję to jako przedsiębiorca, mam obowiązek wystawić fakturę. 

Umowa nie będzie tutaj wystarczająca. To pierwsza rzecz. Druga, jeżeli to jest środek trwały 

nie w pełni zamortyzowany, to wtedy ta niezamortyzowana część przy sprzedaży jest naszym 
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kosztem, czyli jakby nie znika. 

A: Magda, to zbierając tak informacje na temat środka trwałego. O czym warto pamiętać? Co 

wziąć pod uwagę jako przedsiębiorca? 

M: Przede wszystkim to tę definicję środka trwałego, o której wspomniałam. Czyli jeżeli się 

zastanawiamy, czy coś wykazywać w ewidencji środków trwałych, to po pierwsze patrzymy na 

to, czy coś jest naszą własnością bądź współwłasnością, po drugie, co jest bardzo ważne, czy 

jest kompletne i zdatne do użytku w chwili oddania go do używania. Jeżeli mamy, nie wiem, 

jakiś samochód, który kupiliśmy i będziemy go remontować, nie da się nim jeździć, no to w tym 

momencie nie wpisujemy go do ewidencji środków trwałych, tylko dopiero w chwili, jeżeli 

będzie kompletny i zdatny do użytku, jeżeli będziemy mogli go używać w naszej działalności 

gospodarczej. To jest druga rzecz. No i patrzymy na to, czy okres wykorzystywania takiej rzeczy 

w działalności gospodarczej będzie dłuższy niż rok. To jest też to, co wcześniej mówiłam. Jeżeli 

kupujemy coś na krótko, na kilka miesięcy, to wtedy nie wpisujemy tego do ewidencji środków 

trwałych, tylko do ewidencji wyposażenia. 

A: Magda, wiesz co, to zainspirowałaś mnie. Ciekawi mnie, czy może być sytuacja, że kiedy nie 

wprowadzimy czegoś do ewidencji środków trwałych, będzie dla nas bardziej korzystne. 

M: Wiesz co? To zależy, jak na to popatrzeć. Dlatego też jakby, jeżeli coś spełnia warunki tego 

środka trwałego i wykorzystujemy coś w działalności powyżej roku, no to mamy obowiązek też 

wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Ale np. tutaj, nie wiem, nasuwa mi się taka 

rzecz z samochodem. Jeżeli byś chciała ten samochód np. sprzedać, nie wiem, po półtorej roku 

i zastanawiasz się czy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych, czy może rozliczać na 

kilometrówce, no to tutaj faktycznie być może warto dobrze to przemyśleć. Dlaczego? Dlatego 

że jak wprowadzisz go do ewidencji środków trwałych, będzie to majątek twojej firmy, to wtedy 

jak sprzedajesz, no to jest to przychód z twojej działalności gospodarczej. Nawet jeżeli go 

później wyprowadzisz z działalności, to i tak będziesz potem miała tam te 6 lat od momentu 

wyprowadzenia, więc to jest dosyć długo. Jeżeli jesteś vatowcem, to musisz tutaj też naliczyć 

VAT, jeżeli sprzedajesz ten samochód z działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli byś taki 

samochód używała na kilometrówce, no to wtedy takich obostrzeń mieć nie będziesz. Więc tu 

trzeba by było to przeliczyć po prostu, czy to się opłaca, że np. nie wiem, będziesz miała przez 

rok ten samochód amortyzowany, a niezamortyzowana część potem wyląduje w kosztach. To 

musiałoby być indywidualne przeliczenie, ale może się okazać, że np. używanie samochodu 

prywatnego może być korzystniejsze, niż używanie tego samochodu po wprowadzeniu go do 
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ewidencji środków trwałych. Natomiast no trzeba zwrócić uwagę na to, że co do zasady, jeżeli 

coś wykorzystujesz coś w działalności gospodarczej i spełnia to definicję środka trwałego, to 

powinno być to w ewidencji środków trwałych. Nie wpisanie tego do ewidencji środków 

trwałych, no jest niezgodne z przepisami. 

A: Rozumiem. Bardzo ci dziękuję. Przydatna wskazówka. 

 Dziękujemy. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania związane ze środkiem trwałym czy z jego 

rozliczaniem, zapraszamy do komentowania. A kolejne odcinki naszego księgowego Q&A 

inFaktu już wkrótce. Do zobaczenia. 
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