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1. INFORMACJA SZEFA KAS NA TEMAT OPINIOWANIA WNIOSKÓW ORD-IN 
DOTYCZĄCYCH DAROWIZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH 

 

 Schemat działania polegający na stworzeniu podmiotu – spółki osobowej, opodatkowanej 

na poziomie wspólników – a następnie dokonaniu przez jednego ze wspólników darowizny 

wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego na rzecz spółki osobowej może 

spowodować, iż zastosowanie znajdą przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania 

– ostrzega Szef KAS. Plan działania zakłada przy tym udzielenie darczyńcy przez 

obdarowaną spółkę osobową licencji na używanie znaku towarowego.  

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił uwagę na licznie występujące w ostatnim czasie 

wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, w których prezentuje się szereg typowych 

czynności, mogących mieć charakter sztuczny. Zdaniem Szefa KAS, prezentowane 

schematyczne działania skutkujące: 

1.   rozpoznaniem przez spółkę osobową kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów 

amortyzacyjnych od otrzymanej w darowiźnie wartości niematerialnej i prawnej, oraz  

2.  rozpoznaniem przez tego wspólnika, prowadzącego działalność gospodarczą, kosztów 

uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz spółki osobowej,  

-  podejmowane są w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

W opinii Szefa KAS w takich przypadkach może wystąpić uzasadnione przypuszczenie,                        

że zastosowanie znajdują przepisy o unikaniu opodatkowania, dlatego też osoby składające 

wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, zawierające powyżej opisany schemat działania, 

powinny liczyć się z możliwością odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora Krajowej Izby 

Skarbowej.
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