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W dniu 15 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok 
(Sygn. I SA/Gl 426/12), z którego wynika, że 
błędne działanie księgowego obciąża podat-
nika i nie stanowi podstawy do odstąpienia 
od stosowania bezwzględnie wiążącego art. 
16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Zdaniem Sądu, ustawo-
dawca nie nakazuje wiązania skutków praw-
nych z prawidłowo bądź nieprawidłowo pod-
jętą decyzją dotyczącą wyboru metody 
amortyzacji w strukturach wewnętrznych 
podmiotu i prawidłowym bądź nieprawid-
łowym jej wykonaniem. Niezależnie zaś od 
celu czy zamiaru podatnika, jako korekta 
błędnie zastosowanej stawki, deklarowane 
przywrócenie stawki indywidualnej oznacza-
łoby zmianę metody amortyzacji, ponieważ 
stawka indywidualna nie została zastoso-
wana w momencie początkowym procesu 
amortyzacji.

W ocenie WSA, zasady obniżania i podwyż-
szania stawek amortyzacyjnych zostały us-
talone art. 16i ust. 5 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych wyłącznie dla 
stawek stosowanych w ramach metody linio-
wej, na co wskazuje ich usytuowanie w akcie 
prawnym (w ramach regulacji metody linio-
wej), przy braku jakichkolwiek odesłań, umo-

żliwiających ich stosowanie (wprost lub 
odpowiednio) do stawek stosowanych 
w ramach innych metod amortyzacji. Ze 
względu na szczególny charakter tego prze-
pisu, stosujący prawo są obowiązani do jego 
literalnego odczytania. W ocenie WSA, nie 
jest dozwolone dokonywanie wykładni roz-
szerzającej bądź stosowanie analogii. Wyboru 
jednej z metod amortyzowania podatnicy 
dokonują dla poszczególnych środków trwa-
łych przed rozpoczęciem ich amortyzowania. 
Konsekwencją wyboru metody jest wybór 
stawki właściwej dla tej metody lub możliwej 
do wybrania w ramach tej metody. Dokona-
nie wyboru metody amortyzacji przed rozpo-
częciem dokonywania odpisów oznacza 
określenie zarówno terminu i okresu amorty-
zacji, jak też stawki amortyzacji. Wybraną 
metodę stosuje się do pełnego zamortyzo-
wania danego środka trwałego. Oznacza to, 
że wskazane wyżej elementy objęte wybo-
rem, ściśle związane z wybraną przez podat-
nika metodą amortyzacji, nie mogą ulec 
zmianie, aż do pełnego zamortyzowania 
danego środka trwałego.
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