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Przy IP BOX
najwięcej wątpliwości
budzą koszty
I. Fiskus nadal wydaje liczne interpretacje
na temat IP BOX
Na początku 2019 roku nowe przepisy wprowadziły dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody
z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw.
Innovation Box) możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku wynoszącej 5%. Dochody
podatnik musi uzyskać z praw własności intelektualnej, których jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub gdy posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej
i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez
m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Są one na potrzeby wskazanych przepisów traktowane jako „kwalifikowane prawa własności
intelektualnej” (stąd inny skrót ulgi IP Box od ang. qualified intellectual property). Z ulgi można
korzystać również wtedy, gdy podatnik kupił kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Jednak
tylko pod tym warunkiem, że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem
nabytego prawa. Przepisy o IP BOX nie są jednak dla podatników łatwe w stosowaniu, o czym
świadczy liczba wydawanych interpretacji. W tym wydaniu alertu prezentujemy najnowsze z nich.

II. Przeniesienie prawa do dokumentacji
projektowo-wdrożeniowej bez
preferencji
Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego jedynie do dokumentacji projektowo-wdrożeniowej
nie stanowi sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym uzyskane z tego tytułu
wynagrodzenie nie stanowi dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W konsekwencji podatnik nie ma w takiej sytuacji możliwości zastosowania preferencyjnej stawki
opodatkowania 5% – indywidualna interpretacja podatkowa z 7 września 2022 r. (sygn.
0115-KDWT.4011.494.2022.3.JPO).

III. Abonament w biurze rachunkowym
też może być kosztem kwalifikowanym
Jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej
przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem,
rozwinięciem i modyfikacją w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za
koszty faktyczne poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego
działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Wydatki ponoszone na zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia biura, usługi
księgowe, zakup telefonu komórkowego, zakup literatury branżowej i szkolenia branżowe oraz
koszty abonamentu telefonicznego i abonamentu łącza internetowego mogą stanowić koszty
jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej
związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej – indywidualna interpretacja
podatkowa z 7 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.618.2022.2.MZ).
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IV. Przy środkach trwałych kosztem
kwalifikowanym jedynie odpisy
amortyzacyjne
W przypadku składników majątku, które stanowią podlegające amortyzacji
środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne), koszt zakupu takich
środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), które podlegają
amortyzacji podatkowej oraz mają związek z wytworzeniem kwalifikowanego
IP może zostać uwzględniony we wskaźniku Nexus, jednak uwzględnić można
jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika w roku podatkowym,
w którym będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatkowej – indywidualna
interpretacja podatkowa z 6 września 2022 r. (sygn. 0115-KDWT.4011.509.
2022.3.MG).

V. Czynsz za najem lokalu nie jest
zaliczany do kosztów związanych
z IP
Do kosztów, o których mowa we wskaźniku Nexus nie zalicza się kosztów, które
nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP, w szczególności odsetek,
opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Kosztami
nieujętymi we wskaźniku Nexus będą na przykład koszty utrzymania nieruchomości, w której prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa zmierzająca
do wytworzenia kwalifikowanego IP, czy też odsetki od kredytu zaciągniętego
na zakup tej nieruchomości. Tym samym wydatek związany z najmem lokalu
nie może zostać uznany za koszty prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - indywidualna interpretacja podatkowa z 5 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4011.122.2022.3.KG).

VI. Abonament
za aplikację
do pisania kodu
można
uwzględnić
w kosztach prac
Prace rozwojowe są działalnością
obejmującą nabywanie, łączenie,
kształtowanie i wykorzystywanie
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do
planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów
lub usług, z wyłączeniem działalności
obejmującej rutynowe i okresowe
zmiany wprowadzane do nich, nawet
jeżeli takie zmiany mają charakter
ulepszeń. Koszt poniesiony na comiesięczną opłatę za korzystanie z aplikacji
niezbędnej i usprawniającej pisanie kodu
można ująć jako koszty bezpośrednio
związane z prowadzoną działalnością
badawczo-rozwojową, związaną z tworzeniem praw własności intelektualnej
– indywidualna interpretacja podatkowa
z 2 września 2022 r. (sygn.
0112-KDWL.4011.661.2022.2.AS).

VII. Podatnik tworzący tylko element
całości IP bez prawa do preferencji
Podatnik nie będzie uprawniony do zastosowania preferencyjnej 5% stawki opodatkowania
do dochodów osiągniętych z przeniesienia prawa do utworów wytworzonych przez siebie
przy współpracy z zespołem programistycznym w sytuacji, w której powstaje część oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami – wytworzonymi przez innych
członków zespołu programistycznego – będzie stanowić kwalifikowane prawo własności
intelektualnej i każdy z członków zespołu zawiera indywidualną umowę obejmującą
przeniesienie praw autorskich mu przysługujących – indywidualna interpretacja podatkowa
z 2 września 2022 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.564.2022.2.PS).
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VIII. Składki ZUS i raty za leasing
samochodu też można uwzględnić
Wydatki, które podatnik ponosi na: usługi księgowe (koszt abonamentu rocznego za pakiet
księgowy w postaci aplikacji internetowej), peryferia komputerowe (zakup monitora,
drukarki, myszki, zestawu słuchawkowego, koncentratora USB), sprzęt komputerowy (zakup
laptopa), literaturę fachową (zakup podręcznika do języka programowania), leasing na
samochód (koszty rat leasingowych), koszty telekomunikacyjne oraz smartfon (zakupu
smartfonu oraz koszt abonamentu na połączenia telefoniczne oraz internetowe), zakup
samochodu, koszty eksploatacyjne samochodu (zakupu polisy ubezpieczeniowej, paliwa oraz
koszty przeglądów i przeglądów okresowych), składki na ubezpieczenie społeczne, mogą
stanowić koszty zaliczane do kosztów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej – indywidualna interpretacja
podatkowa z 1 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4011.185.2022.2.LSP).
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Niniejszy materiał
nie stanowi
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informacji podatkowej,
ani nie stanowi
opinii podatkowej.
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szczegółowej porady
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