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Słownik podatkowy
doradcy podatkowego
Podwyższanie i obniżanie stawek
amortyzacyjnych
W poprzednim artykule zakończyłam omawiać współczynniki,
którymi można podwyższać stawki
amortyzacyjne dla poszczególnych
rodzajów środków trwałych. Dzisiaj
dalsza część artykułu.
Podatnik nie ma obowiązku wybrać współczynnika wskazanego
w ustawie-może być to współczynnik
niższy, natomiast nie może on przekroczyć współczynnika z tabeli. Ponadto podatnik nie ma obowiązku
stosować podwyższenia, a jedynie
jest to prawo podatnika, to on sam
Danuta Basoń
zadecyduje czy skorzysta z ustawowej możliwości.
Wybierając jeden współczynnik podatnik korzysta z niego aż do
ustania szczególnych warunków wykorzystywania danego środka trwałego. Posiadając rożne środki trwałe podatnik ma prawo korzystać z wielu współczynników – określa się je dla środka trwałego, a nie dla poszczególnego podatnika.
Podatnik nie może natomiast zmienić wysokość współczynnika – stosuje jeden, wybrany dla danego środka trwałego. W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych, podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu współczynników dla poszczególnych środków
trwałych należy stosować jeden współczynnik, przez który mnoży się
stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego.
W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższanie stawek, dla budynków, budowli używanych w warunkach
pogorszonych i złych, oraz dla maszyn, urządzeń i środków transportu
z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające
te zmiany.
Podatnicy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne środków trwałych
maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków
Trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
Przykład: Podatnik w miesiącu lutym 2015 r. zakupił specjalistyczną
aparaturę pomiarową wprowadzając ją w tym samym miesiącu do ewidencji środków trwałych. Ponieważ aparatura mieści się w grupie 8 Klasyfikacji Środków Trwałych i będzie poddawana szybkiemu postępowi
technicznemu, podatnik zadecydował, że podwyższy stawkę amortyzacyjną tej aparatury o współczynnik 2,0. Może dokonać tego podwyższenia począwszy od miesiąca marca 2015 r.
Podatnik w miesiącu marcu 2015 r. zakupił zespół komputerowy
wprowadzając go w tym samym miesiącu do ewidencji środków trwałych.
Zespoły komputerowe mieszczą się w grupie 4 Klasyfikacji Środków
Trwałych i będą podlegały szybkiemu postępowi technicznemu. Podatnik
zadecydował, że nie podwyższy stawki amortyzacyjnej. Po kilku miesiącach
stwierdził jednak, że chciałby skorzystać z podwyższenia stawki o współczynnik 2,0. może tego dokonać, ale dopiero od stycznia 2016 r.
Istnieje również możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych. Według
przepisów podatkowych, podatnicy mogą obniżać podane w wykazie
stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany
stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Prawo to potwierdzają Organy Podatkowe Przykład:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej
z 8 lutego 2008 r. ILPB3/423-228/07-2/ŁM, wyjaśnił, że zmiana stawki
amortyzacyjnej, tj. zmniejszenie bądź zwiększenie uprzednio obniżonej
może nastąpić od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Podatnik ma więc możliwość zastosowania różnych stawek
amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym
że zmienione stawki nie mogą być wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. W następnym artykule część dalsza o obniżaniu stawek amortyzacyjnych.
Danuta Basoń
Kancelaria Podatkowa sc Danuta Bogusław Basoń
www.biurorachunkowebason.pl

Uczniowie w MBP
(Red.) W poniedziałek
27 kwietnia Miejską Bibliotekę Publiczną – Oddział dla Dzieci w Nowej
Rudzie odwiedzili uczniowie klas III Szkoły Podstawowej Nr 2.
Tematem spotkania
był Lampo – bohater lektury Romana Pisarskiego
„O psie, który jeździł koleją”.
Akcja utworu toczy się
we Włoszech. Pewien zawiadowca znajduje na
stacji kolejowej kundelka,
przygarnia go i nazywa
Lampo (wł. Błyskawica).
Zawiadowca, mający troje dzie- a wieczorem wracał z zawiadowci (Gina, Roberto i Adele) pracu- cą do jego domu na kolację.
Podczas zajęć dzieci miały
je w miasteczku Marittima. Lampo cały dzień spędzał na stacji, możliwość sprawdzenia swojej

fot. MBP Nowa Ruda

Cykl porad co dwa tygodnie

wiedzy i znajomości treści lektury. Nie zabrakło ciekawych
rebusów i krzyżówek oraz scenek
rodzajowych.

II DIECEZJALNA PIELGRZYMKA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
do Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Rodzin
w WAMBIERZYCACH
13 maja 2015

PROGRAM

09.15 – Rejestracja grup
09.30 – ROZPOCZĘCIE
09.45 – „PAPIESKIE SPRAWNOŚCI”
SPOTKANIA W GRUPACH WARSZTATOWYCH
11.00 – MSZA ŚWIĘTA celebrowana przez J. E. Ks. Bp Adama Bałabucha
Po Mszy Świętej - poczęstunek (zupa)
13.30 – RADOSNE DZIĘKCZYNIENIE
 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: „
Jan Paweł II - DOBRY PRZYJACIEL”
 Wspólna zabawa z Zespołem „Podzamek
Boys”
 Występy wokalne i taneczne
 Kramik Lolka
15.00 – ZAKOŃCZENIE Nabożeństwem
Majowym
ORGANIZATOR
Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w Ścinawce Dolnej
PATRONAT HONOROWY

Biskup Świdnicki J. E. Ksiądz Biskup Ignacy Dec
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach O. Albert
Krzywański
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń
Burmistrz Gminy Radków Jan Bednarczyk
Patronat medialny
Gość Świdnicki

