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w sprawie uzupelnienia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowoSci

$l
Na podstawie art. l0 ust. 2 ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci
(Dz.U ' nr 121 poz.59l z poLn.zm.) zwanej dalej ustaw4, wprowad za sig nastgpuj4ce
zmiany i uzupelnienia do obowi4zuj4cych zasad (polityki) rachunkowoSci
okreSl onych w Zarz4dzeniu nr 8 z dnia 29 .l 2.2009 r .
$2

I. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
l. ,,Srodki trwale o wartoSci pocz4tkowe.i

wy\szej niz 10.000 zl sq amortyzowane
metod4 liniow4, przy zasrosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych, okreSlonych w ustawie o podatku dochodowym od os6b
prawnych. W przypadku Srodk6w trwalych na wartoSc kt6rych ma wplyw szybki
postgp techniczno - ekonomiczny, stawki amortyzacji s4 podwyaszane stosownie
do limitow okreSlonych w przepisach podatkowych. Rozpoczgcie amortyzacji
nastgpuje od pierwszego dnia miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym
przyjEto do uzywania Srodek trwaly, a jej zakoi'tczenie w miesi4cu, w kt6rym
nastgpuje zr6wnanie odpis6w amortyzacyjnych z wartoSci4 pocz4tkow4 Srodka
trwalego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzeda|y lub stwierdzenia jego
niedoboru.

2.

Przedmioty o niskiej cenie jednostkowej zakupu - od I .000 zl do 3.500 zl i okresie
uzytkowania przekracza.lqcym I rok. .jak np. narzqdzia techniczne, sprzgt biurowy,
sprzgt komputerowy, meble, sprzgt gospodarczy i ppo2,., sq zaliczane do materialow,
z zastrzeieniem ust.5. W czasie uzytkowania s4 one objgte ewidencj4 iloSciow4
w komorce ksiggowo5ci w ewidencji pozabilansowej.

3.

Srodki trwale o warlorici pocz4tkowej od 3.500 zt do 10.000 zl sE amortyzowane
jednorazowo, z datq przyjgcia do uzytkowania.

4'

Skladniki rzeczowe maj4tku ruchomego o wartoSci pocz4tkowej przekraczajqcej
kwotg 10.000 zl, Iecz o przewidywanym okresie uzytkowania r6wnym lub kr6tszym
niZ rok nie zalicza siq do Srodkow trwalych.

Kra.iorvr Nattko$r OSrodck Wiodacr'(KNO\\') \\roclarvskic C'entrunr liiotechnologii 201.1-20

18

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOSWIADCZALNEJ
IM. LUDWIKA HIRSZFELDA

polsKulJ AxaDEMrr NRux
Centrum Doskonalo6ci : IMMUNE

Rudolfa Weigla 12, S3_ll4Wroclaw, pots<R
Telefon: (+48-77) 337 77 72, (+48_71) 370 99

30

www.iitd pa_l*:r:. pt

5.

Fax: (+4g_711 337 27 71

Ksi4zki nabywane przez bibliotekg Instytutu -

bez. wzgrgdu na ceng .iednostkowq
s4 zaliczane do ksiggozbioru naukowego, stanowi4cego
odrgbn4 podgrupg
srodk6w trwalych (w ramach grupy g KsT), omarzanqw
100o/ow momencie zakupu

zakupu

-

i przyjgcia do uzykowania.
6.

Aparatura naukowo-badawcza, niestanowi4ca duzej infrastruktury
;adawczej,
zaltczanalest do Srodk6w trwalych ijest umarzana w
100yo, co obci4za w miesi4cu
zakupu koszty badafi naukowych prowadzonych w ramach
dzialalno6ci statutowej
oraz pro,iekt6w naukowo-badawczych. O zakwalifikowaniu przedmiotu
zakupu
do aparatury naukowo - badawczej decyduje kierownik jednostki
organizacyjnej
lub kierownik projektu skladaj4c stosowne oSwiadczenie.
Do aparatury naukowo-badawcze.i zalicza siq w szczeg6lnosci
sprzgt komputerowy,
spec.f alistyczne oprogramowanie orazinne trzydz,eniawykorzystywane
bezpoSrednio
do realizacji prac r.raukowo-badawczych w rarnach dziatalnoSci statutowei
oraz
r ealizacji proj ekt6w nauko wo -b ad,aw czy ch.

7.

Wydatki na zakup Srodk6w trwalych poniesione ze Srodkow otrzymanych
z dotacji
(w tym duzej infrastruktury badawczej) podlegaj4 amortyzacji
w czasie i ksiggowane
s4 na koncie Rozliczen migdzyokresowych przychodow
dotyczlcymdanego projektu
lub dotacji, jako amortyzacja d,o rozliczenia w czasie. Zaliczone do rozliczen
migdzyokresowych przychod6w kwoty zwigkszaiq stopniowo przychody
poszczeg6 I ny ch dzialalno sci r6wnole gle do odpi s6w
amorty zacyjnych.

8.

Ewidencja Srodk6w trwalych jest prowadzona
trwalych."

w

kom6rce ksiggowoSci Srodk6w

II. Paragraf 4.1 otrzymuje brzmienie:
,,WartoSci niematerialne i prawne o wartoSci pocz4tkowej wyzszej niz 10.000 zl
s4 amortyzowane metod4 liniow4 w ci4gu 2 laL, pocz.4wszy od pierwszego
dnia
miesi4ca nastgpui4cego po miesi4cu, w kt6rym przyjgto do uzywania
wNip.
I

II. Paragraf 4.2 otrzymuje brzmienie:

,,wNiP o wartosci pocz4tkowej nie

prz,ekraczaj4cej kwoty r0.000 zl
s4 amortyzowane jednorazowo, pod datq wydania do uzy.tkowania. Nie ustala
sig dolnej granicy wartosci niematerialnych i prawnych. w przypadku pozycji
o niskiej wartoSci pocz4tkowej, decyzjg o zaliczeniu do WNip lub do koszt6w
biel?cej dzialalnosci podejmuj e kaldorazowo dyrektor lub gl6wny ksiggowy

Instytutu, kieruj4c sig zasad4 istotnoSci.,,
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Dla projekt6w realizowanych przed 01.01.2018
roku stosuje sig kwalifikacjg
Srodk6w trwalych zgodnie z zasad,amj
przyjgtymi w zarz1dzeniu nr 14/2016
z dnia

2 listopada 2016 roku.

$4
Zarz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem
podpisania
rachunkowoSci obowiEzu.iEcychod
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