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KONIEC OPTYMALIZACJI NA TRANSFERACH ZNAKÓW TOWAROWYCH I 

NIEKTÓRYCH INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH OD 1.01.2018 R. 

 

 

W poprzednich newsletterach informowaliśmy Państwa o rządowym projekcie zmian ustawy 

o CIT. 

 

Kolejną istotną zmianą, która czeka podatników na początku 2018 roku, jest radykalne 

ograniczenie optymalizacji z użyciem wartości niematerialnych i prawnych jak np.: znaki 

towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, 

licencje, know how (dalej: w.n.i.p.). 

Nowelizacja zakłada rozszerzenie katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów o: 

 odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nabytych w.n.i.p., jeżeli uprzednio 

były one przez danego podatnika nabyte lub wytworzone a następnie zbyte (art. 16 

ust. 1 pkt 64a), 

 wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

w.n.i.p., nabytych lub wytworzonych przez danego podatnika i następnie zbytych (art. 

16 ust. 1 pkt 73), 

 

 w części w jakiej przekraczają przychód uzyskany z ich zbycia. 

 

Oznacza to, że koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz opłat i należności za 

korzystanie lub prawo do korzystania z w.n.i.p., które dany podatnik uprzednio zbył, będą 

limitowane u takiego podatnika do wysokości uprzednio uzyskanego przez niego przychodu 

z ich zbycia. 

 

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.  

 

Co istotne, zgodnie z przepisem przejściowym - przy stosowaniu w/w limitu należy 

uwzględnić kwoty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 

stycznia 2018 r.  

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy w przeszłości zbyli w.n.i.p. (np. znaki towarowe) i 

nadal je użytkują w wyniku wtórnego nabycia bądź w oparciu o umowę licencyjną powinni: 

 ustalić historyczną wartość przychodu z ich zbycia, oraz 

 ustalić dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, opłat i należności 

zaliczonych w ciężar kosztów uzyskania przychodów. 

 

Przy porównaniu tych wartości, może się bowiem okazać, że przedsiębiorca przekroczył już 

ustawowy limit i od 1 stycznia 2018 r. będzie pozbawiony prawa do rozpoznawania tych 

wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. 

Będziemy Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


