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Nota 5.1.1 Odroczony podatek dochodowy 
 

Zasady rachunkowości Ważne oszacowania i założenia 

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek 
i  przepisów podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać 
wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany a  zobowiązanie 
rozliczone, przyjmując za podstawę stawki i przepisy podatkowe, które 
obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.  

Zobowiązania i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
tworzone są od różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu 
finansowym, za wyjątkiem różnic przejściowych wynikających 
z  początkowego ujęcia aktywa czy zobowiązania w transakcji niestanowiącej 
połączenia przedsięwzięć.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest 
prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód 
do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych 
lub wykorzystanie strat podatkowych. 

Kompensaty aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego 
dokonuje się, gdy Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł do 
przeprowadzenia kompensaty należności i zobowiązań z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego oraz, gdy aktywa i zobowiązania z  tytułu podatku 
odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego na daną 
jednostkę przez tę samą władzę podatkową. 

Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi 
zyskami podatkowymi opiera się na budżecie 
Spółki. Spółka ujęła w księgach aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego do wysokości, 
do której jest prawdopodobne, iż osiągnie zysk do 
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie 
ujemnych różnic przejściowych. 
 

 

     
  2015  2014 

 

Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, z tego: 

111 
 

98 

 
   aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
    na początek okresu  

989 
 

892 

 
   zobowiązania z tytułu odroczonego  podatku dochodowego 
    na początek okresu  

(878) 
 

(794) 

 Ujęcie w wyniku finansowym (66) 
 

(89) 

 Ujęcie w pozostałych całkowitych dochodach 96 
 

102 

 
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na koniec okresu, z tego: 

141 
 

111 

 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 934  989 

 
zobowiązania z tytułu odroczonego  podatku dochodowego na koniec 
okresu 

(793) 
 

(878) 

       
 
Terminy realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

 

 
2015  2014 

O okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu 
sprawozdawczego (5)  (60) 

 
O okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu 
sprawozdawczego 

146 
 

171 

Razem 141  111 
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Zmiana stanu aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego  

 

 

1 stycznia 2014 

Uznanie/(Obciążenie)  

31 grudnia 2014 

 Uznanie/(Obciążenie) 

31 grudnia 2015 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

 wynik 
finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

 
 wynik 

finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

Rezerwa na likwidację kopalń i innych obiektów 
technologicznych 

106 92 - 
 

198 (21) - 177 

Wycena transakcji terminowych 309 (98) -  211 (121) - 90 

Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami 
amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych 

35 (6) - 
 

29 10 - 39 

Zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze 290 13 68  371 4 (14) 361 

Pozostałe 152 25 3  180 64 23 267 

Razem 892 26 71  989 (64) 9 934 

  

 

 
1 stycznia 2014 

            (Uznanie)/Obciążenie  

31 grudnia 2014 

   (Uznanie)/Obciążenie 

31 grudnia 2015 
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

 wynik 
finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

 
 wynik 

finansowy 

  pozostałe 
całkowite 

dochody 

Wycena transakcji terminowych 157 (66) -  91 (61) - 30 

Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających 118 - (54)  64 - (64) - 

Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami 
amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych 

514 176 - 
 

690 46 - 736 

Pozostałe 5 5 23  33 17 (23) 27 

Razem 794 115 (31)  878 2 (87) 793 
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