
 

 

 

OPŁATY LICENCYJNE PONOSZONE NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej w dniu 23.06.2020 r. interpretacji (0114-
KDIP2-2.4010.99.2020.1.PP/A) potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów opłaty licencyjnej za znak towarowy, uznając je za koszty bezpośrednio 
związane z wytworzeniem lub nabyciem produktów lub świadczeniem usług.  

Pytanie, jakim zajmował się Dyrektor KIS, dotyczyło podatku dochodowego od osób 
prawnych w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), w odniesieniu do 
kosztów opłat licencyjnych za znak towarowy, ponoszonych przez pytającą spółkę na rzecz 
licencjodawcy, z którym łączy ją umowa licencyjna, w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 
11 pkt 1 ww. ustawy. 

W stanie faktycznym pytająca spółka wskazała, że w oparciu o umowę licencyjną jest 
zobowiązana do uiszczania na rzecz licencjodawcy wynagrodzenia za prawo do korzystania 
ze Znaku towarowego (dalej: „Opłaty licencyjne”). Wysokość Opłat licencyjnych została 
ustalona jako 1% rocznej wartości sprzedaży spółki do podmiotów niepowiązanych, z 
wyłączeniem podatku VAT. Tym samym, poziom wynagrodzenia należnego licencjodawcy z 
tytułu Opłaty licencyjnej jest zmienny i bezpośrednio skorelowany z wartością przychodu 
osiągniętego przez pytająca spółkę z tytułu sprzedaży do podmiotów spoza Grupy: jeżeli 
zatem spółka osiąga wyższe przychody ze sprzedaży produktów, to wówczas poziom Opłaty 
licencyjnej rośnie wprost proporcjonalnie do osiąganych przychodów, jeśli jednak spółka nie 
osiąga zakładanych celów przychodowych, to wówczas Opłata licencyjna ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

Dyrektor KIS potwierdził w omawianej interpretacji stanowisko pytającej spółki, zgodnie z 
którym koszt ponoszonych przez nią Opłat licencyjnych powinien zostać uznany za koszt 
uzyskania przychodów, bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem przez tę 
spółkę towaru (produktu) lub świadczeniem usługi, na gruncie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o 
CIT, a tym samym nie kwalifikujący się do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, o 
którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i możliwy do zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów w pełnej wysokości. Argumentem przemawiającym za powyższym wnioskiem 
jest między innymi to, że jak wskazała pytająca spółka, a z czym zgodził się Dyrektor KIS: 
nabycie praw do Znaku towarowego i następnie wykorzystanie go w prowadzonej przez 
Wnioskodawcę działalności wpływa na ilość klientów wybierających Produkty ze względu na 
rozpoznawalną markę, a w konsekwencji umożliwia zwiększenie poziomu sprzedaży 
Wnioskodawcy. Brak nabycia ww. Licencji znakowej uniemożliwiałby osiąganie przychodów 
ze sprzedaży Produktów klientom na określonym w Umowie terytorium w zakładanym przez 
Spółkę modelu. Korzystanie z rozpoznawalnego Znaku towarowego pozwala również na 
pozycjonowanie Produktów Wnioskodawcy w odpowiednim segmencie rynku, co z kolei 
przyczynia się do zapewnienia adekwatności cenowej oferty Produktów Spółki. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 
 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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