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zARzĄDzENlE NR 32120

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w polityce rachunkowości

w Urzędzie Gminy Bartniczka

Na podstawie art.4,ań. 10 ust. 2,ań. 10 ustawy z29września 1994 r. o rachunkowości (. t, Dz.U,z2019r.poz.

351 zpóżn. zm1; izgodniezarl,40 ustawy z27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. t. Dz. U, z2O19 r.

poz. 869 z póżn" zm.'\, rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz

planów kont dla budżetu państwa, budzetów jednostek samoządu terytorialnego, jednostek budzetowych,

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz, U. z 2020 r. poz. 342),

rozpouądzeniem Ministra Finansów z25 pażdziernika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont

dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r, Nr 208, poz. 1375), zarządzam,

co następuje:

§ 1 , Wprowadzam zmiany w zarządzeniu Wojta Gminy Bartniczka nr 80/17 z dnia 29 grudnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Bańniczka w
postaci zmiany treści załącznika nr 2 poprzez dodanie w nim po § 32 - § 32a w brzmieniu:

,,32a, 1, Okres dokonywania odpisów amońyzacyjnych od wańości niematerialnych i

prawnych zzastzeżeniem ust. 2 i3 oraz ań, 16ł ust. 1-3, ust. 2 i3 oraz ań. 16ł ust, 1-3
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z poźn.
zm.) ustala Się na:
1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące;
2) od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych -

24 miesiące;
3) od poniesionych kosztów zakończonvch prac rozwojowych - 12 miesięcy;
4) od pozostałych wańości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy.
2. Jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych, o których mowa w ust. 1

pkt 2, jest krótszy od okresu ustalonego w pkt 2 dokonuje się odpisow amortyzacyjnych w
okresie wynikającym z umowy."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i reguluje w sposób formalny
stosowane zasady amońyzacji wańości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy
Bartniczka.

zm. ogłoszone W Dz. U. z2019 l. poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680 orazz2020 r. poz. 568

2 Zm, ogłoszone w Dz.U. z2o18l. poz.2245,z2019 r. poz.1649 orazz2o2o l. poz.284, poz.374, poz. 568 i poz. 695

t



uzasadnienie

Wzwiązku zzapisami ań. 16m ustawy z,15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od
osób prawnych (t. j Dz. U. z 2a19 r, poz. 865 z pożn. zm,) okres dokonywania odpisów
amońyzacyjnych od warlości niematerialnych i prawnych nie moze być krotszy niz wskazany
w ww. przepisie, stąd na stanowisku ds. środków trwałych przyjmowano do amońyzaĄi
najkrótszy mozliwy okres wynikający z ustawy.
W polityce rachunkowości umieszczono zapis potwierdzający przyjęte okresy amońyzacji
ww. składników majątkowych.


