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Szanowni Państwo, 

pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
4 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2789/13 oraz II FSK 2544/13) dotyczące kwestii opodatkowania 
podatkiem u źródła należności licencyjnych za korzystanie z praw do programu komputerowego. 
Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowych wyrokach stwierdził, że jeśli w danej umowie 
o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku (dalej: UPO) program
komputerowy nie został wyraźnie uwzględniony w definicji należności licencyjnych, to nie można go 
sztucznie do tej definicji włączać poprzez uznanie, że jest wobec tego utworem będącym przedmiotem 
prawa autorskiego. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił w wydanych orzeczeniach, że pozostają 
one zgodne z dotychczasową, jednolitą w tej kwestii linią orzeczniczą NSA. 

Przypomnijmy czego dotyczył spór podatników z organami podatkowymi 

Należy podkreślić, że wynikające z postanowień UPO kategorie przychodów uznawanych za należności 
licencyjne mają inny zakres niż katalog przychodów określanych mianem należności licencyjnych zawarty 
w obu ustawach o podatku dochodowym. Poprzez pryzmat zapisów UPO, programy komputerowe można 
podzielić na trzy kategorie w zależności od ich przeznaczenia (istoty praw, jakie odbiorca nabywa w ramach 
zawartej umowy): 

 programy użytkowane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne usługobiorcy (licencja typu end user) –
kategoria ta została wyraźnie wskazana w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD (dalej:
Komentarz) jako wyłączona z zakresu pojęcia należności licencyjnych;

 programy nabyte w celu dalszej odsprzedaży (pośrednictwo w sprzedaży bez prawa do sublicencji) –
zgodnie z Komentarzem w tym zakresie również nie mamy do czynienia z należnościami licencyjnymi,
bowiem w ramach transakcji tego typu prawa nabyte w odniesieniu do praw autorskich ograniczają się
jedynie do praw niezbędnych dla pośrednika handlowego umożliwiających mu dystrybucję kopii
programów;

 programy nabyte w celu udzielenia sublicencji (nabywca uzyskuje prawo do powielania, modyfikacji czy
udostępniania osobom trzecim nabywanego programu komputerowego) – w odniesieniu do tej kategorii
powstały kontrowersje na tle umów, które nie wymieniały wprost programu komputerowego w definicji
należności licencyjnych. W takich przypadkach organy podatkowe opowiadały się za włączeniem
programu komputerowego do definicji należności licencyjnych uznając, że jest on przedmiotem prawa
autorskiego i należy go na potrzeby wskazanych umów traktować jako utwór.



Przedmiotowe wyroki mają największe znaczenie dla ostatniej z wymienionych wyżej kategorii tj. programów 
komputerowych nabytych w celu udzielenia sublicencji.  
 
Ugruntowanie korzystnej dla podatników linii orzeczniczej NSA  
 
Co prawda przedmiotowe orzeczenia dotyczą umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, 
jednak stanowią ważną wskazówkę interpretacyjną przy analizowaniu postanowień dotyczących należności 
licencyjnych o podobnym brzmieniu, uregulowanych w innych zawartych przez Polskę UPO. Dotyczyć to 
będzie umów, w których nie wymieniono w sposób jednoznaczny należności licencyjnych od programów 
komputerowych, albo nie zdefiniowano należności licencyjnych w sposób szeroki, np. jako należności 
uzyskiwanych w związku z użytkowaniem lub prawem do użytkowania każdego prawa autorskiego. 
Przykładem UPO, do których można bezpośrednio zastosować wskazówki interpretacyjne z powyższych 
wyroków NSA, są umowy zawarte pomiędzy Polską a Austrią, Danią, Holandią, Wielką Brytanią, Stanami 
Zjednoczonymi, Chinami oraz Koreą Południową. 
Podsumowując, na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w zakresie przychodów  
z udostępnienia programów komputerowych z prawem do sublicencji, możemy mieć do czynienia z dwoma 
przypadkami: 
 
Przypadek 1 
Definicja należności licencyjnych zawarta w UPO wyraźnie obejmuje również program komputerowy np. UPO 
z Portugalią. Oznacza to, że na polskim podmiocie wypłacającym należności z tego tytułu ciążyć będą 
obowiązki płatnika, w szczególności obowiązek poboru podatku u źródła przy zastosowaniu stawki podatku  
u źródła przewidzianej w danej UPO np. 10%. 
 
Przypadek 2 
Definicja należności licencyjnych zawarta w UPO nie obejmuje programu komputerowego, wówczas polski 
płatnik nie ma obowiązku poboru podatku u źródła od należności licencyjnych. Takiego właśnie przypadku 
dotyczą przedmiotowe wyroki. Na zakończenie warto przypomnieć, że stosowanie postanowień umów  
o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku możliwe jest pod warunkiem 
posiadania przez płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta (zagranicznego podatnika). 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych  
i audytorskich, która posiada ponad 760 biur w ponad 120 krajach i zatrudnia więcej niż  
38.300 specjalistów na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 1991 roku. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną wiedzę  
i doświadczenie. Udało nam się także stworzyć unikatowy zespół najlepszych specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego 
oferujemy im kompleksową obsługę dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To nasi klienci 
decydują o wachlarzu naszych usług, a my dajemy im możliwość rozwoju i wzrostu na każdym 
etapie ich działalności. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 
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RSM Poland is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. 

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right.  

The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. 
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być rozumiany jako porada 
prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu 
RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek 
zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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