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NSA NIE POZWALA NA OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM DZIERŻAWY ZNAKU TOWAROWEGO 

 

Zwracamy Państwa uwagę na niekorzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 28 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1908/14) dotyczący zasad 

opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy znaku towarowego. 

 

Wyrok został wydany w sprawie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Podatnik jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego i planuje go wydzierżawić spółce 

komandytowej w zamian za comiesięczny czynsz. 

 

Dotychczas sądy administracyjne orzekały jednolicie, że w takich przypadkach czynsz stanowi 

przychód z umowy dzierżawy i może być opodatkowany ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych według stawki 8,5%. 

 

Przywołany wyrok NSA przełamuje korzystną dla podatników linię orzeczniczą. Pisemne uzasadnienie 

wyroku nie zostało jeszcze opublikowane. Zgodnie z uzasadnieniem ustnym, przychody z tytułu 

dzierżawy znaku towarowego: 

        pochodzą ze źródła „prawa majątkowe”, 

        podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach ogólnych (18%, 32%). 

 

Wyrok NSA jest szczególnie istotny dla podatników, którzy ponoszą niewielkie koszty w związku z 

dzierżawą znaku towarowego. Opodatkowanie dochodu według skali podatkowej może dla nich 

oznaczać istotny wzrost obciążeń 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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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. 
 


