PRZY WNIESIENIU KNOW-HOW APORTEM DO SPÓŁKI MOŻNA ROZPOZNAĆ KOSZTY
Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
(dalej: NSA) z dnia 27 maja 2015 r. (sygn. akt II FSK 993/13), zgodnie z którym wydatki poniesione na
wytworzenie know-how wnoszonego aportem do spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania
przychodów.
Wyrok dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która objęła udziały w
spółce z o.o. w zamian za aport w postaci know-how. Wartość know-how została ustalona przez
podatnika w oparciu o nakłady poniesione na jego stworzenie (m.in. wydatki związane ze zdobyciem
specjalistycznej wiedzy).
Sąd pierwszej instancji argumentował, że w celu rozpoznania kosztów uzyskania przychodu
niezbędne jest uprzednie wprowadzenie know-how do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
NSA nie zgodził się z taką wykładnią przepisów i orzekł, że:
 sam fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości pomniejszenia o
koszty podatkowe przychodu osiągniętego z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport,

w takim przypadku kosztami uzyskania przychodu są wydatki faktycznie poniesione przez
podatnika na wytworzenie know-how.
Rozstrzygnięcie NSA daje zatem wspólnikom wnoszącym do spółki know-how realną szansę na
obniżenie zobowiązania w zakresie podatku PIT.
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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