ZARZĄDZENIE NR 120.5.2018
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego
w Szubinie.
Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2342), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077),
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz.760) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 0151-188/10 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia
zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Szubinie w załączniku nr 1 w części V ”Zasady
umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”:
1) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% ,
których wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub wyższa niż 1.000 zł prowadzi się księgi
inwentarzowe (ewidencja ilościowo-wartościowa).”;
2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł
podlegają jedynie ewidencji ilościowej (inwentaryzowane raz na cztery lata).”;
3) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000 zł) podlegają
umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze
stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ( załącznik nr 1 do
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2017r., poz. 2343, 2175, 2201, 2369). Jednostki zwolnione
z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „
umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” . Amortyzacja obciąża konto
400 „ amortyzacja”.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą zapisów art. 16d ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2343, 2175, 2201, 2369) dokonane zmiany spowodowały podwyższenie
z obowiązującej do tej pory kwoty 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych. Dokonano również podwyższenia limitu dla pozostałych środków i wartości
niematerialnych i prawnych podlegających ewidencji ilościowej z kwoty 200 zł do 1.000 zł. Powyższe zmiany
mają zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku.
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