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DAROWIZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH W OBSZARZE ZAINTERESOWAŃ SZEFA KAS 

 

 

W dniu 30 sierpnia 2017 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poinformował  

w komunikacie, że organy podatkowe uważnie przyglądają się wnioskom o wydanie 

interpretacji dotyczącym znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych  

i prawnych. 

 

Na celownik Szefa KAS trafił następujący schemat: 

(1) założenie spółki osobowej, której wspólnikami są członkowie rodziny, 

(2) dokonanie przez jednego ze wspólników na rzecz spółki osobowej darowizny prawa 

do znaku towarowego (lub innej wartości niematerialnej i prawnej), wytworzonego  

w ramach działalności gospodarczej tego wspólnika, 

(3) udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego (lub z innej wartości 

niematerialnej i prawnej) przez spółkę osobową na rzecz wspólników, w tym 

darczyńcy. 

 

W ocenie Szefa KAS powyższy schemat wskazuje na sztuczne działanie i pozwala osiągnąć 

korzyść podatkową poprzez rozpoznanie kosztów uzyskania przychodu jednocześnie: 

 w postaci odpisów amortyzacyjnych od otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej – 

przez spółkę osobową, 

 w postaci opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz spółki osobowej – przez wspólnika-

darczyńcę. 

 

Zgodnie z komunikatem Szefa KAS osoby składające wniosek o interpretację, który zawiera 

powyższy schemat, powinny liczyć się z odmową wydania interpretacji ze względu na 

„występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania”. 

 

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. 


