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STAWKI AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MOŻNA OBNIŻAĆ W ODNIESIENIU DO 
PRZESZŁYCH ROZLICZEŃ 

W wyroku z dnia 3 lutego 2022 r. (sygn. akt II FSK 1413/19) Naczelny Sąd Administracyjny 

orzekł, że podatnik może wstecznie obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych, dla 

których stosuje metodę amortyzacji liniowej, uwzględniając okres przedawnienia zobowiązań 

podatkowych. Sprawa dotyczyła spółki z branży lotniczej. We wniosku o interpretację spółka 

wyjaśniła, że posiada różne składniki majątkowe stanowiące środki trwałe podlegające 

amortyzacji. Stosuje do nich stawki z wykazu, tzw. amortyzację metodą liniową zgodnie z art. 16i 

ust. 1 ustawy o CIT. Zaznaczyła, że ma straty podatkowe do rozliczenia z lat ubiegłych, dlatego 

rozważa obniżenie stawek również za wcześniejsze, nieprzedawnione lata. Spór w tej sprawie 

sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w omawianym stanie faktycznym treść art. 16i ust. 

5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na zmianę wstecz stawek 

amortyzacyjnych, tj. począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do 

ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego (a więc od 

poszczególnych „punktów w czasie” wskazanych w ww. przepisie). Organ podatkowy zgodził się 

ze spółką, że podatnicy mają prawo do obniżenia stawek przy stosowaniu metody liniowej. 

Możliwe jest to jednak począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym środki trwałe 

zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. W 

ocenie urzędników „następny” to każdy po obecnym, czyli bieżącym roku podatkowym. Zmiana 

jest więc możliwa tylko na przyszłość, a nie wstecz. Z kolei zdaniem zarówno WSA, jak i NSA 

stawki amortyzacji środków trwałych można obniżać nie tylko w odniesieniu do przyszłych, lecz 

także przeszłych rozliczeń, o ile zobowiązanie jeszcze się nie przedawniło. Przy czym NSA 

podkreślił, że istotne jest jednak to, aby ta zmiana następowała pierwszego miesiąca każdego 

roku podatkowego. Podatnikom, którzy ponieśli straty, na których wysokość wpływ miała 

amortyzacja podatkowa środków trwałych, powyższy wyrok umożliwia przesunięcie je na kolejne 

lata podatkowe i poprawienie wyniku przedsiębiorstwa. Takim okresem był dla wielu podatników 

szczególnie okres pandemii, kiedy zanotowali nieprzewidywaną stratę, a tym samym nie mogli 

przewidzieć optymalnych stawek amortyzacji. Co równie istotne, jest to pierwszy wyrok NSA 

zezwalający na wsteczną korektę stawek amortyzacji w takim przypadku.  

 

 W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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