
 

 

 

OPŁATA LICENCYJNA JAKO KOSZT BEZPOŚREDNI 

W załączeniu przesyłamy Państwu, mogącą być dla Państwa pomocną, interpretację podatkową z 
dnia 11.09.2020 r., wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB2-
1.4010.219.2020.2.MK), dotyczącą ustalenia, czy opłata licencyjna za wiadomości będące 
przedmiotem Umowy wykorzystywane do działalności gospodarczej Spółki powinna być uznawana za 
koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem towarów lub świadczeniem usługi w 
rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 
tej ustawy nie znajdzie do niej zastosowania. 

W stanie faktycznym wnioskodawca – Sp. z o.o. – jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. 
Wnioskodawca w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawarł ze spółką z grupy, której jest 
członkiem, umowę licencyjną. Spółką, która świadczy usługi w tym zakresie, jest podmiot prawa 
niemieckiego z siedzibą w Niemczech. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy wyniki badań, które są 
udostępnione wnioskodawcy do wykorzystywania, to wszelkie wiadomości posiadane przez spółkę 
niemiecką, takie jak wyniki badań i rozwoju, receptury, dokumenty techniczne i doświadczenia. 
Jednocześnie wyniki badań stanowią wiadomości, które są konieczne w procesie badawczo-
rozwojowym wnioskodawcy niezależnie od ich formy (tj. formy pisemnej, zapisanej elektronicznie czy 
też osobistych doświadczeń). Przedmiotowa licencja wykorzystywana jest przez wnioskodawcę w 
działalności m.in. do realizacji modeli 3D wiązki elektrycznej, opracowywania schematów 
elektrycznych, oraz tworzenia dokumentacji 2D. Opłata licencyjna kalkulowana jest w oparciu o 
wysokość poniesionych przez spółkę niemiecką planowanych lub budżetowanych kosztów na 
podstawie kluczy dystrybucji, według katalogu usług, ryczałtowo bądź godzinowo (w oparciu o tzw. 
godziny projektowe) lub na podstawie transferu kosztów rzeczywistych. Wysokość opłaty licencyjnej 
uwzględniana jest każdorazowo w bazie kosztowej wyprodukowanych przez podmioty powiązane, a 
następnie sprzedawanych przez nie towarów (wyprodukowanych w oparciu o dostarczone przez 
wnioskodawcę efekty prac B+R). Opłata licencyjna ponoszona jest na rzecz Y, tj. podmiotu 
powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT. 

Nabywanie przez wnioskodawcę usług na podstawie ww. umowy licencyjnej zapewnia mu 
odpowiednie wsparcie techniczne w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Bez zapewnienia 
sobie możliwości korzystania z praw będących przedmiotem ww. umowy licencyjnej wnioskodawca 
nie mógłby w sposób legalny wykorzystywać efektów prac B+R i prowadzić w ogóle działalności o 
takim profilu, o jakim prowadzi ją aktualnie.  

Dyrektor KIS podzielił w tym przypadku pogląd wnioskodawcy, że do ww. opłaty licencyjnej 
ponoszonej przez wnioskodawcę ma zastosowanie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, na podstawie 
którego może on wyłączyć z limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 
15e ust. 1 ustawy o CIT, koszt opłaty licencyjnej. Jest tak ze względu na fakt, że jest to koszt 
bezpośrednio związany ze świadczeniem usług. W efekcie ponoszony koszt opłaty licencyjnej 
powinien w całości stanowić koszt uzyskania przychodu, po spełnieniu generalnych przesłanek 
uznania tego wydatku za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o CIT.  

  

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
  

  

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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