
 

 

 

CZY USŁUGI NABYWANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH SĄ WYŁĄCZONE  
Z KOSZTÓW PODATKOWYCH? 

W dniu 18.05.2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał bardzo istotną dla obrotu interpretację 
indywidulaną dotyczącą usług nabywanych od podmiotów powiązanych w kontekście ich wyłączenia z 
kosztów podatkowych, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Spółka zadająca pytania wskazała, że uczestnicy w modelu współpracy zakładającym istnienie podmiotów 
wyspecjalizowanych w określonym obszarze działalności, w tym produkcji, dystrybucji czy wspieraniu 
jednostek operacyjnych. Zgodnie z tą strukturą, jedna z centralnych spółek z Grupy - X GmbH (dalej: 
"Usługodawca"), dedykowana jest do świadczenia usług wspierających podmioty w zakresie prowadzenia 
bieżącej działalności w strategicznych obszarach funkcjonowania i nakierowanych na zapewnienie spójności 
prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy w skali europejskiej. Działając w ramach Grupy, Spółka 
nabywa usługi od wyspecjalizowanego podmiotu, tj. Usługodawcy - podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT (oraz w rozumieniu art. 11 Ustawy o CIT w brzmieniu ustawy 
do końca 2018 r.). Usługodawca jest niemieckim rezydentem podatkowym. Konsekwentnie państwem, w 
którym mogą wystąpić skutki transgraniczne związane z niniejszym wnioskiem są Niemcy. W tym zakresie, 
Wnioskodawca zawarł z Usługodawcą umowę Management Fee Agreement. Na bazie tej umowy, 
usługodawca za pomocą działów centralnych spółki wspiera Spółkę w następujących obszarach: 

a. zarządzanie strategiczne 

b. rozwój oferty produktowej i marketingu  

c. doradztwo w zakresie spraw regulacyjnych i działalności badawczo-rozwojowej  

d. łańcuch dostaw i zakupy  

e. usługi prawne  

f. zasoby ludzkie  

g. wsparcie informatyczne. 

Wnioskodawca otrzymuje od Usługodawcy faktury zawierające łączną wartość wynagrodzenia z tytułu ww. 
usług. Wyjątkiem są tu Usługi IT, które mogą być fakturowane na Spółkę odrębnie. 

Wnioskodawca wskazał też, że  wynagrodzenie jakie płaci Usługodawcy ustalane jest dla każdego z 
opisanych obszarów i kalkulowane w oparciu o koszty świadczenia przedmiotowych usług - tj. na podstawie 
bazy kosztowej powiększonej o odpowiedni narzut zysku (z wyłączeniem ewentualnych kosztów podmiotów 
trzecich refakturowanych na Spółkę). Z kolei koszty stanowiące podstawę do ustalenia wynagrodzenia 
Usługodawcy obejmują w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w 
realizację poszczególnych rodzajów usług oraz pośrednie koszty związane ze świadczeniem przedmiotowego 
wsparcia. Z bazy kosztowej wyłączane są z kolei koszty ogólnego zarządu określane jako stewardship costs, 
które dotyczą działalności Grupy jako całości i nie przynoszą bezpośrednich korzyści podmiotom operacyjnym 
korzystającym z usług.  

W ww. interpretacji organ podatkowy potwierdził między innymi, że usługi zarządzania strategicznego, usługi 
rozwoju oferty produktowej i marketingu, usługi wsparcia regulacyjnego i R&D oraz usługi w zakresie łańcucha 
dostaw i procesu zakupów, nabywanych przez Wnioskodawcę, podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do 
kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

Rekomendujemy zapoznanie się z całą interpretacją, która jest bardzo rozbudowana i szczegółowa.   
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W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

 

 


