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 WPROWADZENIE

Publikacja adresowana jest do jednostek prowadzących zarobkową działalność wytwór-
czą, usługową i handlową, stosujących ustawę o rachunkowości oraz jednostek, które 
stosują lub zamierzają stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Między-
narodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje 
ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”.

Przygotowując wzorcowy plan kont, uwzględniono przepisy ustawy o rachunkowości 
według stanu prawnego na 1.02.2022 r., Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Sta-
nowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Zarówno standardy, jak i stanowiska 
Komitetu pozwalają lepiej zrozumieć postanowienia ustawy o rachunkowości.

Opracowanie zawiera obszerny komentarz do Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości, a przede wszystkim, co je wyróżnia, zawiera omówienie różnic między 
MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, 
by sprostać wymaganiom Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a  także 
przykładowy wykaz kont dla jednostek stosujących MSR.

Zaproponowany plan kont z obszernym komentarzem może być pomocny przy opra-
cowaniu wymaganej art. 10 ust. 1 u.r. dokumentacji opisującej przyjętą politykę ra-
chunkowości.

Układ i treść opracowania

Opracowanie składa się z trzech części.

W części pierwszej zawarto wykaz kont syntetycznych dla jednostek stosujących usta-
wę o rachunkowości oraz dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Spra-
wozdawczości Finansowej.

Wykaz kont jest przeznaczony dla jednostek o różnej formie prawnej, z wyjątkiem: ban-
ków i jednostek działających na podstawie prawa bankowego, zakładów ubezpieczeń, 
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funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i innych funduszy powierniczych, jednostek 
budżetowych.

Przyjęto stosowany w większości polskich przedsiębiorstw podział na dziewięć zespo-
łów o symbolach od 0 do 8.

Część druga obejmuje komentarz do każdego zespołu kont. Komentarz składa się 
z części wprowadzającej oraz szczegółowych wyjaśnień do poszczególnych kont i za-
wiera:
1) definicje i podstawowe pojęcia związane z ewidencjonowanymi w danym zespole 

operacjami gospodarczymi, a w zespołach, w których ujmowane są składniki bi-
lansowe – zasady ich wyceny1. Część wprowadzająca do każdego zespołu zawie-
ra wiele przykładów, często z rozpisaniem na kontach, ilustrujących szczególnie 
trudne zagadnienia. W każdym zespole omówiono różnice pomiędzy Między-
narodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/MSR a ustawą o ra-
chunkowości, na jakie powinny zwrócić uwagę jednostki, które stosownie do 
postanowień art. 55 u.r. sporządzają lub zamierzają sporządzać sprawozdania 
finansowe zgodnie z MSR;

2) szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami 
księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnie-
nie wymagań związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (w tym 
informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem.

Część trzecia zawiera zestawienie obejmujące procedury sporządzenia bilansu oraz 
rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.

Chęć zachowania powszechnie stosowanego w Polsce dziewięciozespołowego planu 
kont spowodowała pewne trudności z umiejscowieniem komentarza do zagadnień, 
często dotyczących kilku zespołów. Dlatego przedstawiamy poniżej szczegółową pre-
zentację treści poszczególnych zespołów ze wskazaniem, gdzie są omówione poszcze-
gólne zagadnienia.

W zespole 0, którego konta służą do ewidencji aktywów trwałych:
1) podano obszerne definicje: aktywów trwałych, środków trwałych, środków 

trwałych w  budowie, umowy finansowego i  operacyjnego leasingu, wartości 
niematerialnych i prawnych, wartości firmy, zakończonych prac rozwojowych, 
inwestycji w długoterminowe aktywa finansowe, inwestycji w nieruchomości 
i wartości niematerialne i prawne oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego;

1 Uznaliśmy, że będzie to bardzo przydatne przy przygotowaniu wynikającej z wymagań art. 10 u.r. 
dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.
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2) określono zasady wyceny rzeczowych aktywów trwałych z omówieniem kwestii 
aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego, środków trwałych nabytych 
w wyniku wymiany, środków trwałych w leasingu finansowym, ulepszenia środ-
ków trwałych;

3) omówiono aktualizację wyceny (przeszacowanie) środków trwałych, metody 
amortyzacji środków trwałych, kwestie odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości i zasad ich odwracania;

4) określono zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych;
5) przedstawiono zasady wyceny inwestycji w nieruchomości oraz wartości niema-

terialne i prawne (zasady wyceny inwestycji w aktywa finansowe omówiono w ze-
spole 1);

6) omówiono różnice między Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
a ustawą o rachunkowości w zakresie: aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych, amortyzacji, szacunkowych kosztów 
likwidacji, istotnych części zamiennych, wartości firmy, aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego, definicji inwestycji długoterminowych, kwalifi-
kacji nieruchomości do nieruchomości inwestycyjnych i ich wyceny, przeniesień, 
prezentacji w bilansie. Przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF 16 
Leasing.

W zespole 1, którego konta służą do ewidencji inwestycji krótkoterminowych sta-
nowiących aktywa finansowe, tj.  środków pieniężnych, udziałów i  akcji, dłużnych 
papierów wartościowych, należności z tytułu pożyczek, jednostek uczestnictwa, certy-
fikatów inwestycyjnych, instrumentów pochodnych:
1) podano obszerne definicje: aktywów obrotowych, instrumentów finansowych, ak-

tywów finansowych, aktywów pieniężnych, umownych praw do otrzymania akty-
wów pieniężnych, instrumentów kapitałowych emitowanych przez inne jednostki, 
praw do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych 
warunkach;

2) dokonano, dla celów wyceny, podziału aktywów finansowych na cztery kategorie: 
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności, pożyczki udzielone i należności własne nieprzeznaczone 
do sprzedaży, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; określono zasady wyceny 
aktywów finansowych (krótko- i długoterminowych) w walucie polskiej i walu-
tach obcych;

3) omówiono różnice między ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra 
Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Między-
narodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości w zakresie: innej definicji aktywów i zobowiązań 
finansowych, innych zasad klasyfikacji aktywów finansowych, zabezpieczenia 
uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, wydzielania wbudowanych in-
strumentów pochodnych, zakresu ujawnień informacji.
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 Zespół 0

AKTYWA TRWAŁE

Konta zespołu 0 służą do ewidencji:
• rzeczowych aktywów trwałych;
• wartości niematerialnych i prawnych (w tym wartości firmy);
• inwestycji długoterminowych;
• aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

1. Definicje, podstawowe pojęcia

Aktywami trwałymi są wszystkie aktywa jednostki niezaliczane do aktywów obroto-
wych (por. art. 3 ust. 1 pkt 13 u.r.).

Rzeczowe aktywa trwałe są to składniki aktywów mające postać fizyczną, utrzymy-
wane przez jednostkę w celu wykorzystania w procesie produkcyjnym, dostawach to-
warów i świadczeniu usług, w celach administracyjnych lub oddania do użytkowania 
innej jednostce (por. par. 6 MSR 16).

Wartości niematerialne są to  niepieniężne, niemające postaci fizycznej, możliwe do 
zidentyfikowania aktywa trwałe użytkowane w celu wykorzystania w procesie pro-
dukcyjnym, dostawach towarów i świadczeniu usług, oddania do użytkowania innej 
jednostce lub dla celów administracyjnych (por. par. 8 MSR 38).

Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści eko-
nomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów 
w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym rów-
nież z transakcji handlowej. Inwestycje obejmują inwestycje w aktywa niefinansowe 
i inwestycje w aktywa finansowe (por. art. 3 ust. 1 pkt 17 u.r.).

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego to kwota, jaka według prze-
widywań zmniejszy w przyszłości zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego lub 



48 Zespół 0. Aktywa trwałe

 

będzie podlegać zwrotowi w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych 
lub w związku ze stratą podatkową, możliwą do odliczenia od dochodu w przyszło-
ści; aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstają również w związku 
z niewykorzystanymi ulgami podatkowymi (por. pkt 2 KSR 2).

1.1. Rzeczowe aktywa trwałe

Zgodnie z  ustawą o  rachunkowości rzeczowe aktywa trwałe obejmują n astępujące 
składniki aktywów:
• środki trwałe;
• środki trwałe w budowie;
• zaliczki na środki trwałe w budowie.

Środek trwały to składnik aktywów (por. art. 3 ust. 1 pkt 15 u.r. oraz pkt 3.1 KSR 11), 
który na dzień ujęcia w  księgach spełnia jednocześnie ogólne warunki uznania za 
składnik aktywów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 u.r. oraz warunki uznania 
wynikające z definicji środka trwałego (por. art. 3 ust. 1 pkt 15 u.r.).

Środkiem trwałym jest co do zasady składnik aktywów posiadający postać rzeczo-
wą (materialną). Środek trwały stanowią także rzeczowe prawa majątkowe, w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nabyte na własne potrzeby jednostki, takie jak: 
prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Nie zalicza się jednak 
do środków trwałych takich rzeczowych praw majątkowych, jak: służebność prze-
syłu, służebność gruntowa, służebności osobiste, hipoteka, zastaw oraz użytkowanie 
(por. pkt 4.5 i 4.6 KSR 11). W określonych sytuacjach w wartości początkowej środków 
trwałych ujmowane są także koszty składników niematerialnych. W przypadku opro-
gramowania, jeśli np. licencja na system operacyjny jest przypisana do konkretnego 
urządzenia (np. komputera, maszyny) i może być używana tylko na tym urządzeniu 
zwiększa wartość początkową środka trwałego. Z kolei licencja wielostanowiskowa na 
system operacyjny, która jest niezależna od konkretnego urządzenia, w efekcie czego 
może być użytkowana na wielu różnych urządzeniach, jest ujmowana jako odrębny 
składnik aktywów trwałych – wartość niematerialna i prawna, a nie jako element war-
tości początkowej środka trwałego (por. pkt 4.8 KSR 11).

Środkiem trwałym może być jedynie składnik aktywów, który jednostka zamierza 
użytkować/wykorzystywać na własne potrzeby przez okres (zwany w ustawie okre-
sem ekonomicznej użyteczności) trwający dłużej niż rok (por. pkt 4.9 KSR 11). Środek 
trwały jest przeznaczony na własne potrzeby wtedy, gdy jednostka będzie go użytko-
wała w ramach własnej, podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) produk-
cyjnej, usługowej lub handlowej, albo dla celów administracyjnych. Za użytkowane na 
własne potrzeby jednostki uznaje się także rzeczowe składniki aktywów (z wyjątkiem 
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nieruchomości), oddane do użytkowania innym jednostkom na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego w rozumieniu KSR 5 „Leasing, najem 
i dzierżawa” lub innej umowy o podobnym charakterze. Nieruchomości oddane do 
użytkowania innym jednostkom na podstawie tego rodzaju umów są uznawane za 
wykorzystywane na własne potrzeby jednostki użyczającej tylko wtedy, gdy prowadzi 
ona działalność polegającą na wynajmie nieruchomości, albo wynajmowana część nie-
ruchomości jest nieistotna (nieruchomość jest w większości zajmowana na potrzeby 
jednostki). W przeciwnym przypadku nieruchomości te są zaliczane do inwestycji, 
podobnie jak środki trwałe związane z tą nieruchomością (np. grunt, na którym nie-
ruchomość jest posadowiona, windy, kotłownia) – por. pkt 4.24 i 4.27 KSR 11.

Składnik aktywów, który jednostka nabyła z zamiarem wykorzystywania na własne 
potrzeby przez okres krótszy niż rok nie jest uznawany za środek trwały, mimo 
że fizycznie jest on zdolny do działania dłużej niż rok (por. pkt 4.10 KSR 11).

Składnik majątku może być uznany za środek trwały tylko wtedy, gdy jest zdatny do 
użytkowania. Środek trwały uznaje się za zdatny do użytkowania, jeżeli jest kompletny 
i jednocześnie spełnia:
a) wymogi prawne przewidziane w przepisach regulujących szczególne warunki, ja-

kie muszą spełniać określone kategorie środków trwałych, aby zostały dopuszczo-
ne do użytkowania;

b) wymogi wewnętrzne polegające na jego dostosowaniu do miejsca i warunków 
funkcjonowania, zgodnie z wymaganiami jednostki (np. agregat produkcyjny zo-
stał posadowiony na fundamencie i podłączony do systemu wentylacji funkcjonu-
jącego w przedsiębiorstwie) – por. pkt 4.14 i 4.15 KSR 11.

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:
• nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle 

i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

• maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
• ulepszenia w obcych środkach trwałych;
• inwentarz żywy.

Inwentarz żywy (aktywa biologiczne) stanowią zwierzęta lub rośliny uprawne, które 
podlegają przemianie biologicznej (por. pkt 3.1 KSR 12).

Aktywa trwałe o  charakterze biologicznym w  produkcji zwierzęcej dzielą się, 
ze względu na pełnioną przez nie funkcję, na zwierzęta (por. pkt 3.2 KSR 12):
• utrzymywane dla reprodukcji (zwierzęta hodowlane) lub uzyskania produktów 

zwierzęcych (zwierzęta użytkowe), np.: bydło (krowy i buhaje), konie hodowlane 
(klacze i ogiery), trzoda chlewna (maciory i knury), owce (matki i tryki);

• pociągowe, np.: konie robocze, woły, muły, osły.
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