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Stan faktyczny 

Jednostka 
dominująca B 

(USA)

Producent A 
(PL)

Dystrybutorzy 
(podmioty powiązane 

/ 90%)

Dystrybutorzy 
(podmioty 

niepowiązane / 10%)

Detalista / 
Klientopłaty licencyjne 

(za wiedzę 
technologiczną i znaki 

towarowe, kalkulowane 
jako 4% wartości 

sprzedaży wytworzonych 
produktów)

SPOSÓB USTALENIA 

WYNAGRODZENIA W GRUPIE

1. dystrybutor musi osiągnąć 

marżę na sztywnym poziomie 4%;

2. producent (Spółka) musi 

osiągnąć narzut na kosztach 

poniesionych w związku z 

produkcją na poziomie co 

najmniej 5%
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Profile producentów
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Możliwe do osiągnięcia zyski 
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Stanowisko organów podatkowych

► Skoro dystrybutorzy (powiązani) są z góry zobligowani przez fakt 

przynależności do Grupy Kapitałowej do zakupu produktów od Spółki (A), to 

korzystanie w tym zakresie przez Spółkę ze znaków towarowych i know-how 

nie ma znaczenia.

► Zdaniem organu, Spółka jest producentem kontraktowym, gdyż wykonuje ona 

produkcję na zlecenie dystrybutorów, którzy de facto również pełnią funkcję 

techniczną, funkcje sprzedażowe i logistyczne.

► Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko wydatki powiązane z przychodami 

Spółki w części wyliczonej w oparciu o sprzedaż do podmiotów niepowiązanych.

► „(…) zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że umowa licencji na 

aktywa niematerialne w części, w której wysokość opłat została ustalona w oparciu 

o wartość sprzedaży do podmiotów powiązanych pozbawiona była racjonalności 

i należy ją traktować jako transfer zysku do podmiotu dominującego w grupie, 

tj. do B. W tym zakresie, zdaniem organu, umowa pozbawiona była 

racjonalności, a Spółka nie wykazała w żaden sposób, że ponoszone opłaty 

miały wpływ na osiągnięcie przez nią przychodu. Tym samym przedmiotowe 

opłaty na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie stanowią kosztu uzyskania 

przychodu”.

2/28/2019
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Stanowisko podatnika

► Ze względu na szereg funkcji i ryzyk (przede wszystkim ryzyko gospodarcze i 

produkcyjne, związane z przebiegiem procesów wytwórczych, zaopatrzeniem 

oraz jakością wytwarzanych wyrobów) jest ona producentem o rozwiniętych 

funkcjach (ang. fully fledged manufacturer). Ponosi ona pełną odpowiedzialność 

m.in. za: inwestycje w środki produkcji, nadwyżki produkcji ponad 

zapotrzebowanie rynku, magazynowanie materiałów i wyrobów gotowych, ryzyko 

odpowiedzialności za produkt, ryzyko gwarancyjne. 

► Gdyby nie wykupiła dostępu do licencji lub utraciła prawo do ich wykorzystywania, 

nie byłaby ona w stanie realizować swoich funkcji produkcyjnych, a w 

konsekwencji nie uzyskałaby ona przychodów z tytułu sprzedaży swoich wyrobów 

do dystrybutorów, należących do Grupy B.

► Zdaniem Spółki, brak zastosowania w sprawie przepisów w zakresie cen 

transferowych, gdy sedno sporu dotyczy rozliczeń pomiędzy podmiotami 

powiązanymi – naruszało zasadę działania przez organy podatkowe na 

podstawie przepisów prawa, a tym samym dyspozycję art. 11 u.p.d.o.p. w 

związku z art. 120 o.p. 

2/28/2019
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Stanowisko Sądu - I SA/Gl 706/18

► „Bez znaczenia (…) pozostaje to, czy wyrób kierowany jest do odbiorcy zewnętrznego, 

czy też dystrybutora Grupy. (…) to producent, w tym przypadku Spółka, musi 

dysponować odpowiednią wiedzą technologiczną. Brak dostępu do niej de facto 

wyklucza możliwość produkcji [...], które znajdują nabywców w przemyśle [...] właśnie 

m.in. ze względu na gwarantowaną jakość i stosowaną technologię. W konsekwencji 

uiszczanie opłat licencyjnych pozwala na kontynuację produkcji i uzyskiwanie przychodu.”

► „Zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów mają w założeniu uwzględnić istotę i 

cel prowadzenia działalności gospodarczej, także specyfikę tej działalności, premiując 

wydatki służące jej rozwojowi i generowaniu przychodów. Stąd nawet takie rodzaje 

działań, które doraźnie powodują jedynie wydatki lub wręcz straty mogą być 

elementem strategii gospodarczej i nie muszą stać w sprzeczności z działaniami w 

celu osiągnięcia przychodów, gdy w dalszej perspektywie mają służyć zwiększaniu 

zysków podmiotu gospodarczego.”

► „(…) procesy gospodarcze cechują się złożonością i właściwą sobie dynamiką, a 

przedsiębiorca w swoich działaniach uwzględniać musi konieczność zabezpieczenia się 

przed ryzykiem gospodarczym, które może dotyczyć różnych sfer przedsiębiorcy (…) 

Gdyby podatnik działań takich nie podejmował, mógłby nie sprostać konkurencji, a 

prowadzona przez niego działalność mogłaby stać się nierentowna. Tym samym 

zagrożone byłoby źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w 

jej całokształcie.”

2/28/2019



7

Podobne wyroki i problemy

Podobne wyroki:

► I SA/Gl 707/18, I SA/Gl 708/18 z 5 września 2018 r. – analogiczne 

sprawy Spółki

► III SA/Wa 4194/17 z 13 grudnia 2018 r. – sprawa dotycząca straty 

dystrybutora o rozwiniętych funkcjach (opłata licencyjna za 

korzystanie z innowacji i technologii na poziomie 7% wartości 

sprzedaży)

Problemy:

► Wszechstronna ocena relacji w transakcjach wewnątrzgrupowych i 

funkcji pełnionych przez dany podmiot przy ocenie celowości 

ponoszonych opłat

► Art. 15 ust. 1 ustawy o CIT jako podstawa prawna wydanej decyzji a 

ewentualna korekta współzależna u podmiotu powiązanego (ang. 

corresponding adjustment)

2/28/2019


