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Szanowni Pañstwo,
Wiele mówi siê o tym, ¿e ciê¿ka praca polskich naukowców zbyt rzadko przek³ada siê
na sukces rynkowy. Znamy przyk³ady znakomitych naukowych opracowañ, których nie potrafiliœmy wdro¿yæ. Wielokrotnie polskie technologie przewy¿sza³y jakoœci¹ koncepcje
z innych krajów, a mimo to na podstawie tych
zagranicznych powstawa³y produkty podbijaj¹ce œwiatowe rynki. Wdra¿ana obecnie reforma nauki i przygotowana reforma szkolnictwa
wy¿szego maj¹ pomóc w zmianie tego niekorzystnego trendu i doprowadziæ do bardziej efektywnego wykorzystania ogromnego potencja³u
naszej nauki.
Wierzê, ¿e równie¿ obecny boom inwestycyjny w infrastrukturê badawcz¹
pozwoli stworzyæ naszym uczonym odpowiednie warunki do pracy nad ich
projektami naukowymi. To jednak od samych naukowców, uczelni i jednostek naukowych w najwiêkszym stopniu zale¿y skala sukcesów naukowych
w wymiarze gospodarczym. Now¹ rol¹ œrodowiska naukowego staje siê
dziœ prze³o¿enie w³asnego potencja³u intelektualnego na efekty wdro¿eñ
nowoczesnych technologii w zamian za wymierne finansowe korzyœci, które osi¹gn¹æ mo¿na z ich komercjalizacji. W Polsce ci¹gle jeszcze uczymy
siê regu³ wolnego rynku, bol¹czk¹ finansowania prac B+R jest niski udzia³
kapita³u prywatnego, dopiero raczkuj¹ u nas fundusze typu venture capital,
a wielu naukowców nie zdaje sobie nawet sprawy, jak wielki potencja³ komercyjny ma ich w³asna wiedza.
Niniejszy przewodnik po komercjalizacji badañ stanowi swoist¹ mapê drogow¹ po meandrach praw autorskich, przepisów ksiêgowych i procesu
sprzeda¿y wyników prac naukowych. Jestem przekonana, ¿e to wydawnictwo przyczyni siê do upowszechnienia w naszych uczelniach i jednostkach
naukowych dobrych praktyk komercjalizacji wyników badañ. Odpowiadanie na nieznane dot¹d wyzwania gospodarcze i potrzeby spo³eczne to
przecie¿ tak¿e wa¿na misja nauki. Misja, której realizacja przewiduje
równie¿ dzielenie siê w³asnymi osi¹gniêciami i odkryciami naukowymi
oraz rozwi¹zaniami technologicznymi. Dla dobra naukowców, jednostek naukowych, ale te¿ dla dobra kraju.
Prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
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OWADZENIE
CJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

1. Wprowadzenie
1.1. Informacje podstawowe
Przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków jest adresowany do nastêpuj¹cych kategorii Pañstwowych Jednostek Badawczych (dalej „PJB”
lub „Jednostka”):
1. Instytuty badawcze (do 1 paŸdziernika 2010 r. jednostki badawczorozwojowe).
2. Uczelnie.
3. Instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.

1

Przewodnik stanowi wsparcie dla osób zaanga¿owanych w proces komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (dalej „prac B+R” lub
„prac badawczych i rozwojowych”), takich jak: kierownicy projektów badawczych, kwestorzy, g³ówni ksiêgowi, inni pracownicy s³u¿b ksiêgowych, pracownicy dzia³ów prawnych oraz, last but not least, cz³onkowie
gremiów decyduj¹cych w Pañstwowych Jednostkach Badawczych (rektorzy, prorektorzy, kanclerze, dyrektorzy instytutów, cz³onkowie senatów
uczelni, cz³onkowie rad naukowych). Przewodnik ma charakter praktyczny
i powinien byæ narzêdziem, które ww. osoby bêd¹ mog³y wykorzystywaæ
w swojej codziennej pracy lub w procesach podejmowania decyzji anga¿uj¹cych PJB w komercjalizacjê wyników badañ.

2

Przewodnik nie powinien byæ traktowany jako kompendium wiedzy na temat ró¿nych obszarów tematycznych sk³adaj¹cych siê na komercjalizacjê
wyników prac B+R, czy te¿ z ni¹ zwi¹zanych. Przewodnik zawiera starannie wybrane informacje przydatne na ró¿nych etapach komercjalizacji.
Dziêki numerom akapitów, u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ szybkiego dostêpu
do szukanych treœci. Przedstawione poni¿ej schematy komercjalizacji
(zob. akapit 9), dodatkowo usprawniaj¹ szybkie i sprawne dotarcie do potrzebnej informacji, poprzez powi¹zanie procesów przedstawionych na
wykresach z treœciami w publikacji (za pomoc¹ numerów akapitów zlokalizowanych w komentarzach do wykresów).

3

Przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków, w za³o¿eniach ma byæ
publikacj¹, która w przysz³oœci bêdzie regularnie aktualizowana, w celu
dostosowania jej do zmieniaj¹cych siê realiów prawnych oraz biznesowych. Aktualizacje pozwol¹ równie¿ na uwzglêdnienie w treœci Przewodni-

4
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ka uwag oraz spostrze¿eñ zg³aszanych przez jej u¿ytkowników. Dlatego
te¿, zachêcamy czytelników przewodnika do odwiedzania strony internetowej poœwiêconej przewodnikowi (http://www.mnisw.gov.pl/praktyczna_komercjalizacja). Na przedmiotowej stronie dostêpne bêd¹: formularz
s³u¿¹cy do zg³aszania uwag oraz zadawania pytañ dotycz¹cych przewodnika, elektroniczna interaktywna wersja przewodnika, materia³y dodatkowe, które powstan¹ w póŸniejszym okresie (np. interaktywne wzory umów
i innych dokumentów przydatnych w procesie komercjalizacji, formularz
zamówienia na papierowy egzemplarz przewodnika, itp.).

5

Pragniemy podkreœliæ, ¿e treœci zawarte w przewodniku nie stanowi¹ urzêdowej wyk³adni prawa. Niniejsza publikacja ma na celu wskazanie mo¿liwych, zgodnych z prawem œcie¿ek komercjalizacji wyników prac
B+R, które w opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego mog¹
i powinny byæ stosowane przez Pañstwowe Jednostki Badawcze. Ponadto, w przewodniku opisane s¹ konkretne problemy, jakie PJB mog¹
napotkaæ w procesie komercjalizacji oraz przedstawione zosta³y sposoby
ich rozwi¹zania.

6

Dla zapewnienia najwy¿szej jakoœci przewodnika, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego nawi¹za³o wspó³pracê z dwoma renomowanymi
partnerami: kancelari¹ prawnicz¹ Salans oraz firm¹ doradcz¹ PricewaterhouseCoopers. Eksperci tych firm s¹ autorami czêœci merytorycznej przewodnika.
1.2. Schematy komercjalizacji
Istniej¹ trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
1. Sprzeda¿ wyników prac badawczych i rozwojowych.
2. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R.
3. Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spó³ki.

8

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e komercjalizacja nie rozpoczyna siê w momencie przeprowadzenia którejœ z czynnoœci wskazanych powy¿ej (dalej „komercjalizacja sensu stricto”). Krytyczne znaczenie dla procesu komercjalizacji ma
podjêcie szeregu dzia³añ na etapie poprzedzaj¹cym komercjalizacjê
sensu stricto. Chodzi tu zarówno o czynnoœci prawne (np. formalne nabycie przez PJB praw do wyników prac badawczych i rozwojowych, czy te¿
skorzystanie z mechanizmów ochrony posiadanych praw), jak i ksiêgowo14

1. WPROWADZENIE

-podatkowe (np. odpowiednie ujêcie wyników prac badawczych i rozwojowych w bilansie PJB oraz jej rachunku zysków i strat). Proces komercjalizacji uwzglêdniaj¹cy czynnoœci, o których mowa powy¿ej, w niniejszej publikacji okreœlany bêdzie mianem „komercjalizacji sensu largo”.
Rysunki 1.1 do 1.12 obrazuj¹ kolejne etapy komercjalizacji sensu largo. Rysunki 1.1 do 1.3 pokazuj¹ najistotniejsze dzia³ania, o podjêciu których PJB
musi pamiêtaæ przed rozpoczêciem procesu komercjalizacji. Rysunki 1.4
do 1.12 przekrojowo obrazuj¹ ró¿ne mo¿liwe warianty komercjalizacji, poczynaj¹c od zbycia wyników prac badawczych i rozwojowych, poprzez ich
licencjonowanie, a koñcz¹c na najbardziej zaawansowanej formie komercjalizacji, jak¹ jest wniesienie przez PJB wyników prac B+R do spó³ki.

9

Jak to ju¿ zosta³o wspomniane na wstêpie, przed rozpoczêciem komercjalizacji sensu stricto PJB musi podj¹æ szereg czynnoœci, które j¹ umo¿liwi¹
(zob. rys. 1.1 do 1.3).

10

Po pierwsze, PJB powinna formalnie wejœæ w posiadanie wyników prac
badawczych i rozwojowych. W sytuacji, gdy PJB zatrudnia naukowca na
umowê o pracê, wszelkie wygenerowane przez niego wyniki prac badawczych i rozwojowych automatycznie staj¹ siê w³asnoœci¹ PJB (o ile umowa z naukowcem nie stanowi inaczej, zob. akapit 331).

11

W sytuacji, gdy PJB wspó³pracuje z naukowcem na podstawie umowy cywilno-prawnej (np. umowa o dzie³o, umowa-zlecenia), wówczas PJB musi
zapewniæ sobie w umowie z naukowcem formalne przeniesienie praw do
wytworzonych przez naukowca wyników prac badawczych i rozwojowych
chronionych umow¹ prawa autorskiego (zob. akapit 332).

12

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w odniesieniu do wyników prac badawczych i rozwojowych powsta³ych w wyniku projektów dofinansowanych ze œrodków publicznych, nabywanie praw w³asnoœci do tych wyników mo¿e byæ uregulowane ustawowo w sposób odmienny od powy¿szego (zob. akapit 325).

13

Po drugie, PJB powinna zapewniæ prawn¹ ochronê posiadanych wyników
prac badawczych i rozwojowych. Wyniki prac badawczych i rozwojowych
podlegaj¹ce ochronie mo¿na podzieliæ na dwie kategorie: a) wyniki prac
B+R podlegaj¹ce ochronie jako w³asnoœæ przemys³owa, oraz b) wyniki
prac B+R stanowi¹ce utwory w rozumieniu Prawa autorskiego (zob. akapit 162).

14
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Utwory

Wynalazki,
wzory
przemys³owe
i u¿ytkowe

Finansowane
przez MNiSW
Finansowane
przez NCN

Od pracownika
(je¿eli umowa nie stanowi inaczej)

Z mocy ustawy
W drodze porozumienia

MON

Projekty
obronne

Patent
w EPO

Patent
polski

Z rynku

Patent
w ramach PCT

Prawo
autorskie

Prawo z
rejestracji
Prawo
ochronne

Patent

Swoboda
umów

Utwór

Wzór
przemys³.

Wynalazek

Pozosta³e

Wzór
u¿ytkowy

2. PJB uzyskuje ochronê dla wyników prac B+R

PJB = W£AŒCICIEL WNIP
(WYNALAZEK, WZÓR U¯YTKOWY, WZÓR PRZEMYS£OWY, UTWÓR, TOPOGRAFIA)

Od wspó³pracowników
(np. umowa o dzie³o,
umowa zlecenia)

PJB uzyskuje automatycznie prawo w³asnoœci

Finansowane
przez NCBiR

1. PJB nabywa prawa do wyników prac B+R

RYS. 1.1. PRZYGOTOWANIE KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PRAWNE

Prawo z
rejestracji

Topografia

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

Bilans

Rachunek
Zysków
i Strat

Nak³ady niezbêdne w celu
przygotowania WNiP do
u¿ytkowania

Ustalenie kiedy prace rozwojowe staj¹ siê
aktywami + okreœlenie powi¹zanych kosztów

AKTYWA / KOSZTY

Cena zakupu

PJB kupuje wyniki prac B+R

Zdefiniowanie prac rozwojowych

PJB wytwarza prace B+R we w³asnym zakresie

Ujêcie nak³adów na prace badawcze

Zdefiniowanie prac badawczych

PJB wytwarza prace B+R we w³asnym zakresie

1. PJB wchodzi w posiadanie wyników prac B+R (WNiP)

RYS. 1.2. PRZYGOTOWANIE KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY KSIÊGOWE

Ewidencja ksiêgowa

Amortyzacja WNiP (wyników prac B+R)

Ewidencja operacyjna

2. PJB wprowadza wyniki prac B+R (WNiP) do ewidencji

1. WPROWADZENIE
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18

KUP
rozliczane
w równych
czêœciach
nie krócej
ni¿ przez
12
miesiêcy

KUP
rozliczane
jednorazowo

Prace B+R w PJB, które
dla celów PDOP nie
kwalifikuj¹ siê jako WNiP

* PDOP – Podatek dochodowy od osób prawnych
** KUP – Koszt uzyskania przychodu

KUP
rozliczane w
miesi¹cu, w
którym
zosta³y
poniesione

Prace B+R w PJB zakoñczone
wynikiem pozytywnym,
stanowi¹ce WNiP dla celów
PDOP

PJB wytwarza prawa do wyników prac B+R we w³asnym zakresie
(nabycie od pracowników PJB)

KUP rozliczane w formie
odpisów amortyzacyjnych

Nabyte wyniki prac stanowi¹
WNiP dla celów PDOP

AKTYWA / KOSZTY

KUP
bezpoœred.
zwi¹zane z
przychodami
– w dacie
rozpoznania
przychodu
dla celów
PDOP
KUP
poœrednio
zwi¹zane z
przychodami – w
dacie
poniesienia

Nabyte wyniki praw nie
kwalifikuj¹ siê jako WNiP dla
celów PDOP

PJB nabywa wyniki prac B+R z rynku (np. od eksperta
zatrudnionego na podstawie umowy o dzie³o)

PJB wchodzi w posiadanie wyników prac B+R – aspekty PDOP*

PJB wchodzi w posiadanie wyników prac B+R – aspekty VAT

Mo¿liwoœæ odliczenia
podatku naliczonego
VAT

Dzia³alnoœci
opodatkowanej VAT

Brak mo¿liwoœci
odliczenia VAT

Dzia³alnoœci
zwolnionej, lub poza
zakresem
opodatkowania VAT

Rozliczenie na
podstawie
wspó³czynnika
sprzeda¿y

Dzia³alnoœci ogólnej
(zarówno dzia³alnoœci
opodatkowanej VAT
jak i zwolnionej/poza
zakresem VAT)

Zakupy opodatkowane VAT, zwi¹zane z wytworzeniem/nabyciem wyników
prac B+R na cele:

RYS. 1.3. PRZYGOTOWANIE KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PODATKOWE

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

1. WPROWADZENIE

W³asnoœæ przemys³owa obejmuje:
1. Wynalazki, które PJB mo¿e chroniæ za pomoc¹ patentu. W zale¿noœci od obszaru geograficznego, na którym wynalazek ma byæ objêty
ochron¹, PJB mo¿e uzyskaæ patent krajowy (zob. akapit 198), patent
1
w Europejskim Urzêdzie Patentowym (EPO ) (zob. akapit 201) lub pa2
tent w ramach PCT (zob. akapit 203).
2. Wzory przemys³owe, na które PJB mo¿e uzyskaæ tzw. prawa z rejestracji (zob. akapit 219).
3. Wzory u¿ytkowe oraz topografie uk³adów scalonych, na które PJB
mo¿e uzyskaæ prawo ochronne (zob. akapit 209 i 229).

15

Utwory podlegaj¹ ochronie na mocy prawa autorskiego (zob. akapit 233).

16

Poza omówionymi powy¿ej krokami o charakterze prawnym, PJB musi
podj¹æ równie¿ szereg dzia³añ o charakterze ksiêgowo-podatkowym.
Przede wszystkim PJB musi prawid³owo oceniæ i zaksiêgowaæ nak³ady
poniesione w celu wytworzenia wyników prac badawczych i rozwojowych.
PJB musi pamiêtaæ, ¿e z ksiêgowego punktu widzenia prace badawcze
oraz prace rozwojowe stanowi¹ dwie odrêbne kategorie prac. Prace
badawcze, co do zasady stanowi¹ koszt PJB i powinny byæ ujmowane
w rachunku zysków i strat, podczas gdy prace rozwojowe stanowi¹ aktywa PJB (dalej „wartoœci niematerialne i prawne” lub „WNiP”) i jako takie
powinny byæ ujmowane w bilansie PJB. Rozró¿nienie przedstawione powy¿ej ma kapitalne znaczenie dla wyniku finansowego PJB oraz dla
wyniku finansowego, jaki PJB osi¹gnie z komercjalizacji (zob. akapit 253). Ponadto, pochodn¹ decyzji PJB o zakwalifikowaniu fragmentu
prac B+R jako dzia³alnoœci rozwojowej stanowi koniecznoœæ dokonania
prawid³owej amortyzacji jej wyników.

17

Z perspektywy podatku dochodowego (zob. akapit 440), na tym etapie,
PJB musi prawid³owo rozliczyæ koszty uzyskania przychodów. Sposób
rozliczania kosztów uzyskania przychodów bêdzie ró¿ny w zale¿noœci od
tego, czy:
1. Prawa do wyników prac B+R zosta³y przez PJB wytworzone/nabyte
na zewn¹trz.

18

1

2

Z ang. European Patent Office – Europejski Urz¹d Patentowy. Jest to organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej, który ocenia zg³oszenia wniosków o patenty
europejskie i je przyznaje.
Z ang. Patent Cooperation Treaty – w skrócie „PCT”.

19

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

2. Prawa do wyników prac B+R s¹/nie s¹ wartoœciami niematerialnymi
i prawnymi.

19

Nabywaj¹c/wytwarzaj¹c wyniki prac B+R PJB musi okreœliæ, czy czynnoœæ ta:
1. Podlega podatkowi VAT (zob. akapit 135 pkt 1.).
2. Jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT (zob. akapit 135
pkt 2.).
3. Le¿y poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT (zob. akapit 135
pkt 3.).

20

Sprzeda¿ wyników prac badawczych i rozwojowych przez PJB stanowi
najprostsz¹ formê komercjalizacji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ w porównaniu z innymi formami komercjalizacji sprzeda¿ jest metod¹ najmniej dochodow¹.

21

Przygotowuj¹c siê do sprzeda¿y wyników prac badawczych i rozwojowych, PJB w pierwszej kolejnoœci powinna dokonaæ wyceny wyników
prac B+R, które maj¹ byæ przedmiotem sprzeda¿y. W celu dokonania wyceny PJB mo¿e skorzystaæ z us³ug profesjonalnego rzeczoznawcy specjalizuj¹cego siê w wycenie wartoœci niematerialnych i prawnych (zob. akapit 541). Nale¿y pamiêtaæ, i¿ brak wyceny wyników prac B+R finansowanych ze œrodków publicznych mo¿e zostaæ uznany za przejaw
niegospodarnoœci œrodkami publicznymi (zob. akapit 557).

22

Znaj¹c wartoœæ wyników prac B+R maj¹cych byæ przedmiotem sprzeda¿y, PJB mo¿e stwierdziæ czy planowana transakcja sprzeda¿y przekracza
równowartoœæ 50 000 €, podlegaj¹c tym samym obowi¹zkowi uzyskania
zgody Ministra Skarbu (zob. akapit 68). Dodatkowo, w przypadku instytutów naukowych PAN transakcje o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ
20 000 € podlegaj¹ obowi¹zkowi uzyskania zgody Prezesa PAN (zob.
akapit 74). Podobny obowi¹zek spoczywa na instytutach badawczych,
które musz¹ zg³aszaæ zamiar dokonania transakcji o wartoœci powy¿ej
20 000 € do nadzoruj¹cego je ministra (zob. akapit 76).

23

Po uzyskaniu stosownej zgody lub dokonaniu zg³oszenia (je¿eli taki wymóg ma zastosowanie), PJB mo¿e przyst¹piæ do przeprowadzenia transakcji sprzeda¿y. W tym celu PJB musi zawrzeæ pisemn¹ umowê z nabywc¹. Je¿eli umowa dotyczy sprzeda¿y wyników prac B+R stanowi¹cych w³asnoœæ przemys³ow¹, PJB musi okreœliæ w umowie przedmiot
20

Instytut
badawczy

Zg³oszenie
do Ministra
nadzoruj¹cego

Instytut
PAN

Zgoda
Prezesa
Akademii

Zgoda
Prezesa i
Prezydium
Akademii

Instytut
PAN
Uczelnia

Umowa musi okreœlaæ wynagrodzenie za przedmiot umowy
lub informowaæ o nieodp³atnym charakterze transakcji

Umowa musi byæ zawarta w formie pisemnej

Nale¿y dok³adnie okreœliæ
przedmiot transakcji

Nale¿y dok³adnie okreœliæ
dobro w³asnoœci przemys³owej

W³asnoœæ przemys³owa

2. PJB podpisanie umowy

Nale¿y dok³adnie okreœliæ
pola eksploatacji

Utwory

PJB DOKONUJE ZBYCIA WYNIKÓW PRAC B+R

Zgoda Ministra Skarbu

Instytut
badawczy

Transakcje o wart.
pow. 50 tys. €

Transakcje o wart.
pow. 20 tys. €

1. Obowi¹zki PJB wynikaj¹ce z ograniczeñ w dysponowaniu mieniem

PJB = W£AŒCICIEL WNiP
(WYNALAZEK, WZÓR U¯YTKOWY, WZÓR PRZEMYS£OWY, UTWÓR, TOPOGRAFIA)

RYS. 1.4. SPRZEDA¯ JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PRAWNE

1. WPROWADZENIE

21

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

prawa w³asnoœci przemys³owej (patent, wzór przemys³owy, wzór u¿ytkowy, topografia uk³adu scalonego). Je¿eli umowa dotyczy sprzeda¿y utworu w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, PJB musi bezwzglêdnie wskazaæ w umowie pola eksploatacji utworu, na których nastêpuje przeniesienie praw (pod rygorem niewa¿noœci umowy, zob. akapit 241). Formu³uj¹c
pola eksploatacji, PJB mo¿e uwzglêdniæ w nich równie¿ prawo do tworzenia oraz rozporz¹dzania utworami zale¿nymi, je¿eli le¿y to w interesie
PJB (zob. akapit 583).

24

W zale¿noœci od rodzaju transakcji, PJB rozpoznaje ca³kowity przychód
z transakcji oraz koszt z ni¹ zwi¹zany (w przypadku sprzeda¿y jednorazowej) lub przychód i koszty z transakcji w czêœci przypadaj¹cej na dany
okres (sprzeda¿ wielokrotna).

25

Udzielenie licencji na wyniki prac B+R stanowi bardziej zaawansowan¹
metodê komercjalizacji. Ta forma komercjalizacji z jednej strony wymaga
wiêkszych nak³adów ze wzglêdu na d³ugoterminowy charakter relacji pomiêdzy licencjodawc¹ (PJB) a licencjobiorc¹, z drugiej strony jest ona jednak potencjalnie znacznie bardziej dochodowa ni¿ sprzeda¿. Dodatkowo,
zalet¹ licencjonowania jest utrzymanie przez PJB kontroli nad przedmiotem licencji.

26

Podobnie jak w przypadku sprzeda¿y omówionej powy¿ej, równie¿
w przypadku licencjonowania wyników prac badawczych i rozwojowych
PJB musi rozpocz¹æ ca³y proces od dokonania wyceny wartoœci wyników
prac B+R, które maj¹ byæ przedmiotem licencji (zob. akapit 527). Wycena
powinna byæ dokonana w taki sam sposób, jak w przypadku sprzeda¿y.

27

Analogicznie do procesu sprzeda¿y, równie¿ w przypadku udzielenia licencji, PJB znaj¹c wartoœæ przedmiotu licencji (wyników prac B+R), powinna wyst¹piæ o stosown¹ zgodê lub dokonaæ zg³oszenia zamiaru udzielenia licencji3 (je¿eli zachodzi taka potrzeba – zob. akapit 67, 73 i nastêpne).
3

22

Przepisy Ustawy o PAN i Ustawy o instytutach badawczych w przypadku ograniczenia
dokonywania czynnoœci, których wartoœæ przekracza równowartoœæ 20 000 €, odnosz¹
siê do czynnoœci, które mog¹ byæ zakwalifikowane jako rozporz¹dzenie. W doktrynie
toczy siê spór co do charakteru prawnego umowy licencyjnej – czy jest ona czynnoœci¹
upowa¿niaj¹c¹, czy rozporz¹dzaj¹c¹. Na potrzeby niniejszego przewodnika zosta³o
przyjête, ¿e udzielenie licencji jest czynnoœci¹ rozporz¹dzaj¹c¹.

PJB rozpoznaje odpowiednio
koszt transakcji

Metoda kosztu duplikacji

Metoda kosztu wytworzenia

PJB DOKONUJE ZBYCIA WYNIKÓW PRAC B+R

Metoda kosztu zast¹pienia

Metoda kosztu odtworzenia

Metoda
dochodowa

PJB rozpoznaje koszt ca³kowity
transakcji

Metoda
rynkowa

PJB rozpoznaje przychód z
poszczególnych transakcji

PJB rozpoznaje przychód
ca³kowity z transakcji

Wybór metody wyceny

Metoda
kosztowa

Sprzeda¿
wielokrotna

Sprzeda¿
jednorazowa

2. PJB dokonuje sprzeda¿y WNiP (wyników prac B+R)

PJB pozyskuje eksperta, który przeprowadzi wycenê

1. PJB przeprowadza wycenê posiadanych WNiP (wyników prac
B+R), które maj¹ byæ przedmiotem sprzeda¿y

AKTYWA / KOSZTY

RYS. 1.5 SPRZEDA¯ JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY KSIÊGOWE

1. WPROWADZENIE
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* PDOP – Podatek dochodowy od osób prawnych
** KUP – Koszt uzyskania przychodu
*** od 1 stycznia 2011 r. planowane jest podwy¿szenie podstawowej stawki VAT do 23%

PJB DOKONUJE ZBYCIA WYNIKÓW PRAC B+R

Mo¿liwoœæ zwolnienia z PDOP dochodu z komercjalizacji w przypadku przeznaczenia go
na cele statutowe PJB

Rozpoznanie przychodu w dniu zbycia
prawa maj¹tkowego, nie póŸniej ni¿ w
dniu wystawienia faktury lub
uregulowania nale¿noœci

Sprzeda¿ wyników prac B+R – aspekty PDOP*

AKTYWA / KOSZTY

Sprzeda¿ do podmiotu
krajowego
(podatnika VAT)

(Co do zasady) sprzeda¿
opodatkowana VAT w kraju
siedziby kupuj¹cego

Sprzeda¿ do podmiotu
zagranicznego (podatnika
VAT)

Sprzeda¿ wyników prac B+R – aspekty VAT

RYS. 1.6 SPRZEDA¯ JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PODATKOWE

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

1. WPROWADZENIE

Umowa licencyjna powinna równie¿ wskazywaæ na przedmiot prawa w³asnoœci intelektualnej (w przypadku w³asnoœci przemys³owej) lub identyfikowaæ pola eksploatacji (w przypadku utworu w rozumieniu prawa autorskiego). Dodatkowo, umowa licencyjna powinna wskazywaæ równie¿ na
typ udzielanej licencji (por. akapit 621).
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Istniej¹ nastêpuj¹ce rodzaje licencji:
1. Wy³¹czna. W ramach licencji wy³¹cznej licencjobiorca bêdzie jedynym uprawnionym do korzystania z wyników prac B+R.
2. Niewy³¹czna. W ramach licencji niewy³¹cznej licencjodawca mo¿e
udzieliæ licencji tak¿e innym osobom.
3. Pe³na. W ramach licencji pe³nej uprawnienia licencjobiorcy odpowiadaj¹ co do zakresu prawom licencjodawcy.
4. Ograniczona. W ramach licencji ograniczonej licencjobiorca uzyskuje tylko czêœæ praw, które przys³uguj¹ licencjodawcy.
5. Otwarta. Licencja otwarta jest licencj¹ pe³n¹ i niewy³¹czn¹, a op³ata
licencyjna nie mo¿e przekraczaæ 10% korzyœci uzyskanych przez licencjobiorcê w ka¿dym roku korzystania z wynalazku lub innych wytworów (po potr¹ceniu nak³adów). Licencja otwarta wymaga zg³oszenia do Urzêdu Patentowego RP (dalej „UPRP”) (po dokonaniu zg³oszenia licencjodawca nie mo¿e go cofn¹æ). Dotyczy wynalazków
i wzorów u¿ytkowych.

29

Umowa licencyjna powinna byæ zawierana w formie pisemnej. Umowa licencyjna pozostawia stronom (licencjodawcy/PJB oraz licencjobiorcy)
pe³n¹ swobodê okreœlania warunków finansowych licencjonowania (zob.
akapit 631).

30

Z ksiêgowego punktu widzenia, udzielenie licencji nak³ada na PJB obowi¹zek rozpoznania ca³kowitego przychodu z transakcji oraz rozpoznania
kosztów udzielenia licencji, w czêœci w jakiej przypadaj¹ one na dany
okres licencjonowania (i rozpoznawania kolejnych czêœci kosztów
w kolejnych okresach, por. akapit 634).

31

Podobnie jak w przypadku sprzeda¿y, równie¿ w przypadku udzielenia licencji PJB musi dokonaæ wyceny wyników prac B+R, które bêd¹ przedmiotem licencji.
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25

26

Instytut
badawczy

Zg³oszenie
do ministra
nadzoruj¹cego

Instytut
PAN

Zgoda
Prezesa
Akademii

Zgoda
Prezesa i
Prezydium
Akademii

Instytut
PAN

Zgoda Ministra Skarbu

Instytut
Badawczy

Transakcje o wart.
pow. 50 tys. €

Transakcje o wart.
pow. 20 tys. €

Uczelnia

1. Obowi¹zki PJB wynikaj¹ce z ograniczeñ w dysponowaniu mieniem

W³asnoœæ przemys³owa

Mo¿liwoœæ zg³oszenia do
UPRP / obowi¹zek zg³oszenia
licencji otwartej

PJB UDZIELA LICENCJI NA WYNIKI PRAC B+R

Wymaga podpisania umowy

Licencja: wy³¹czna, niewy³¹czna, pe³na, ograniczona, dorozumiana,
otwarta (wynalazki i wzory u¿ytkowe)

Utwory

2. PJB wybór licencji

PJB = W³AŒCICIEL WNiP
(WYNALAZEK, WZÓR U¯YTKOWY, WZÓR PRZEMYS£OWY, UTWÓR, TOPOGRAFIA)

Umowa w formie pisemnej

W³asnoœæ przemys³owa

3. Umowa licencyjna

Kwestie finansowe ustalane na zasadzie swobody umów

Utwory

RYS. 1.7 UDZIELENIE LICENCJI JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PRAWNE

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

PJB rozpoznaje przychód z
transakcji zgodnie z umow¹
udzielenia licencji

PJB rozpoznaje koszt
udzielenia licencji stosownie
do realizacji licencji,
analogicznie jak koszt
sprzeda¿y wielokrotnej

2.PJB udziela licencji na wykorzystywanie wyników prac B+R

PJB DOKONUJE ZBYCIA WYNIKÓW PRAC B+R

Metoda kosztu duplikacji

Metoda kosztu wytworzenia

Metoda
dochodowa

Metoda kosztu zast¹pienia

Metoda
rynkowa

Metoda kosztu odtworzenia

Metoda
kosztowa

Wybór metody wyceny

PJB pozyskuje eksperta, który przeprowadzi wycenê

1. PJB przeprowadza wycenê posiadanych WNiP (wyników prac
B+R), które maj¹ byæ przedmiotem licencji

AKTYWA / KOSZTY

RYS. 1.8 UDZIELENIE LICENCJI JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY KSIÊGOWE

1. WPROWADZENIE

27

28
Rozpoznanie przychodu w ostatnim
dniu okresu rozliczeniowego
okreœlonego w umowie lub na
wystawionej fakturze, nie rzadziej ni¿
raz w roku

Rozpoznanie przychodu w momencie
udzielenia licencji, nie póŸniej ni¿ w
dniu wystawienia faktury lub
uregulowania nale¿noœci

Licencja ustanowiona na rzecz
podmiotu krajowego
(podatnika VAT)

* PDOP – Podatek dochodowy od osób prawnych
** KUP – Koszt uzyskania przychodu
*** od 1 stycznia 2011 r. planowane jest podwy¿szenie podstawowej stawki VAT do 23%

Us³uga opodatkowana VAT w kraju
us³ugobiorcy

Licencja ustanowiona na rzecz
podmiotu zagranicznego (podatnika
VAT)

Udzielenie licencji na korzystanie z wyników prac B+R – aspekty VAT

PJB DOKONUJE ZBYCIA WYNIKÓW PRAC B+R

Mo¿liwoœæ zwolnienia ewentualnego dochodu z PDOP, w przypadku
przeznaczenia go na cele statutowe PJB

P³atnoœæ za licencjê w okresach
rozliczeniowych

Jednorazowa p³atnoœæ za licencjê

Udzielenie licencji na korzystanie z wyników prac B+R – aspekty PDOP*

AKTYWA / KOSZTY

RYS. 1.9 UDZIELENIE LICENCJI JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI – ASPEKTY PODATKOWE

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

1. WPROWADZENIE

Wniesienie wyników prac B+R przez PJB jako aportu do spó³ki stanowi
najbardziej zaawansowan¹ metodê komercjalizacji. Mowa tutaj zarówno
o wniesieniu wyników prac B+R do istniej¹cej spó³ki lub o za³o¿eniu
zupe³nie nowej spó³ki przez PJB (tzw. spin-off).

33

Podobnie jak w przypadku innych omówionych wczeœniej form komercjalizacji, równie¿ ta metoda komercjalizacji musi zostaæ poprzedzona wycen¹ wyników prac B+R, które maj¹ byæ przedmiotem aportu. Je¿eli po
przeprowadzeniu wyceny oka¿e siê, ¿e wartoœæ wyników prac B+R wnoszonych do spó³ki przekracza progi, o których wspomniano przy okazji
omawiania komercjalizacji przez sprzeda¿, to PJB musi uzyskaæ stosowne
zgody lub dokonaæ zawiadomienia (por. akapit 22). W przypadku tej
œcie¿ki komercjalizacji, dodatkowy obowi¹zek spoczywa na PAN, instytutach naukowych i instytutach badawczych, które musz¹ uzyskaæ zgodê
w³aœciwego ministra4 na za³o¿enie spó³ki lub wejœcie do spó³ki ju¿ istniej¹cej (bez wzglêdu na wartoœæ wk³adu) (zob. akapit 46 i 53).

34

Dokonanie wyceny jest istotne nie tylko ze wzglêdu na ww. ustawowe
obowi¹zki notyfikacyjne. W zamian za wniesienie do spó³ki aportu w formie wyników prac badawczych i rozwojowych, PJB powinna obj¹æ udzia³y
w spó³ce, zwykle proporcjonalne do wartoœci wniesionego aportu. Bez dokonania wyceny okreœlenie wielkoœci udzia³ów, jakie powinna obj¹æ PJB,
mo¿e byæ obarczone b³êdem i powodowaæ uszczerbek w maj¹tku PJB.

35

Z ksiêgowego punktu widzenia wniesienie aportu traktowane jest jako
sprzeda¿ jednorazowa, w zwi¹zku z czym PJB powinno rozpoznaæ przychód i koszt ca³kowity z transakcji.

36

4

PAN i instytuty naukowe PAN musz¹ uzyskaæ zgodê ministra w³aœciwego do spraw
nauki (art. 83 ust. 1 Ustawy o PAN), zaœ instytuty badawcze musz¹ uzyskaæ zgodê ministra nadzoruj¹cego (art. 17 ust. 5 Ustawy o instytutach badawczych). Aktualnie w obu
przypadkach ministrem tym jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

29

30

Instytut
badawczy

Zg³oszenie
do ministra
nadzoruj¹cego

Zgoda
Ministra
Nauki

Instytut
badawczy
Zg³oszenie
do ministra
nadzoruj¹cego

Instytut
PAN

Zgoda
Prezesa
Akademii

Zgoda Ministra Skarbu

Instytut
badawczy
Uczelnia

PJB WNOSI WYNIKI PRAC B+R DO SPÓ£KI

Zgoda
Prezesa i
Prezydium
Akademii

Instytut
PAN

Transakcje o wart.
pow. 50 tys. € dot. WNiP

Transakcje o wart.
pow. 20 tys. € dot. WNiP

Œrodki pieniê¿ne

Nale¿y dokonaæ zg³oszenia do KRS spó³ki / wejœcia
PJB do spó³ki (o ile PJB nabêdzie co najmniej 10%
kapita³u zak³adowego sp. z o.o.)

Aport (np. WNiP)

PJB wnosi wk³ad do spó³ki oraz obejmuje udzia³y

PJB musi podpisaæ umowê spó³ki / przyst¹piæ do
istniej¹cej spó³ki (nabycie udzia³ów lub akcji
istniej¹cych lub objêcie nowoutworzonych)

Za³o¿enie spó³ki / nabycie udzia³ów akcji

Instytut
PAN

2. PJB zawi¹zuje spó³kê/wchodzi do spó³ki

1. Obowi¹zki PJB wynikaj¹ce z ograniczeñ w dysponowaniu mieniem i uczestnictwa w spó³kach

PJB = W£AŒCICIEL WNiP
(WYNALAZEK, WZÓR U¯YTKOWY, WZÓR PRZEMYS£OWY, UTWÓR, TOPOGRAFIA)

RYS. 1.10. WNIESIENIE WYNIKÓW PRAC B+R APORTEM DO SPÓ£KI JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI
– ASPEKTY PRAWNE

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

PJB WNOSI WYNIKI PRAC B+R DO SPÓ£KI

Metoda kosztu duplikacji

Metoda kosztu wytworzenia

Metoda
dochodowa

Metoda kosztu zast¹pienia

Metoda
rynkowa

Metoda kosztu odtworzenia

Metoda
kosztowa

Ujêcie ksiêgowe zale¿y od struktury konkretnej
transakcji

PJB pozyskuje eksperta, który przeprowadzi wycenê

Wybór metody wyceny

2. PJB wnosi aportem wyniki prac B+R

1. PJB przeprowadza wycenê posiadanych WNiP (wyników prac
B+R), które maj¹ zostaæ wniesione jako aport

AKTYWA / KOSZTY

RYS. 1.11. WNIESIENIE WYNIKÓW PRAC B+R APORTEM DO SPÓ£KI JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI
– ASPEKTY KSIÊGOWE

1. WPROWADZENIE

31

32
Dla celów PDOP czynnoœæ neutralna

Wniesienie wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki
osobowej

* PDOP – Podatek dochodowy od osób prawnych
** od 1 stycznia 2011 r. planowane jest podwy¿szenie podstawowej stawki VAT do 23%

Wniesienie aportu do spó³ki kapita³owej

1. PJB obejmuje udzia³y w spó³ce w zamian za aport

AKTYWA / KOSZTY

Spó³ka kapita³owa –
podatnik PDOP

Spó³ka osobowa –
przychody i koszty
uwzglêdniane
bezpoœrednio w
wyniku podatkowym
wspólników

2. Dzia³alnoœæ prowadzona przez spó³kê

RYS. 1.12. WNIESIENIE WYNIKÓW PRAC B+R APORTEM DO SPÓ£KI JAKO FORMA KOMERCJALIZACJI
– ASPEKTY PODATKOWE

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

STWOWA
CJALIZACJA
JEDNOSTKA
B+R DLA BADAWCZA
PRAKTYKÓWJAKO PODMIOT KOMERCJALIZUJ¥CY

2. Pañstwowa Jednostka Badawcza jako podmiot komercjalizuj¹cy
2.1. Uczelnie a dopuszczalnoœæ komercjalizacji wyników prac B+R
Ustrój i zasady funkcjonowania uczelni (publicznych i niepublicznych ) reguluje Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Uczelnie posiadaj¹ osobowoœæ
prawn¹ i mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dzia³alnoœæ gospodarcza uczelni musi byæ oddzielona organizacyjnie i finansowo od
dzia³alnoœci edukacyjnej i oœwiatowej. Dzia³alnoœæ gospodarcza powinna
byæ prowadzona w formach okreœlonych w statucie, uchwalonym przez
senat uczelni.

37

Dla wykorzystania swojego potencja³u intelektualnego i technicznego oraz
transferu wyników prac B+R do gospodarki, uczelnie mog¹ prowadziæ
akademickie inkubatory przedsiêbiorczoœci oraz centra transferu technologii. Przedsiêwziêcia te realizowane s¹ w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spó³ki handlowej, prowadz¹cych dzia³alnoœæ us³u3
gow¹, szkoleniow¹ lub naukow¹ . Centra transferu technologii tworzy siê
w celu sprzeda¿y lub nieodp³atnego przekazywania wyników prac rozwojowych do gospodarki.

38

Uczelnie mog¹ tak¿e przystêpowaæ do spó³ek, spó³dzielni lub innych or4
ganizacji gospodarczych , a tak¿e nabywaæ, zbywaæ i obci¹¿aæ mienie
o wartoœci okreœlonej w statucie.

39

Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ do ka¿dej czynnoœci wi¹¿¹cej siê z rozporz¹dzeniem przez uczelniê sk³adnikami aktywów trwa³ych o wartoœci
przekraczaj¹cej 50 000 € (np. poprzez wniesienie aportu do spó³ki lub
inn¹ formê udostêpnienia maj¹tku uczelni spó³ce), znajd¹ zastosowanie
przepisy Ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych
5
Skarbowi Pañstwa (por. akapit 67) . Przepisy te nak³adaj¹ na PJB wymóg
uzyskania zgody Ministra Skarbu na wykonanie takiej czynnoœci.

40

1

1

2

3
4
5

2

Uczelnia utworzona przez pañstwo, reprezentowane przez w³aœciwy organ w³adzy lub
administracji publicznej.
Uczelnia utworzona przez osobê fizyczn¹ albo osobê prawn¹ niebêd¹c¹ pañstwow¹
ani samorz¹dow¹ osob¹ prawn¹.
Art. 62 ust. 1 pkt 8 Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
Art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. b Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
Art. 90 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
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41
42

43

Przychody z dzia³alnoœci gospodarczej oraz z udzia³ów s¹ przychodami
6
uczelni publicznej .
UWAGA!
Uczelnie mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Uczelnie mog¹ tworzyæ spó³ki.
Uczelnie mog¹ przystêpowaæ do istniej¹cych spó³ek.
ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493, z póŸn.
zm.)

2.2. Instytuty naukowe PAN a dopuszczalnoœæ komercjalizacji
wyników prac B+R

44

Polska Akademia Nauk (dalej „PAN” lub „Akademia”) jest pañstwow¹ in7
stytucj¹ naukow¹, która dzia³a na podstawie Ustawy o PAN i posiada
osobowoœæ prawn¹. Podstawowymi placówkami naukowymi Akademii
8
s¹ instytuty naukowe, które posiadaj¹ odrêbn¹ osobowoœæ prawn¹ .
Instytut naukowy nie odpowiada za zobowi¹zania PAN, a PAN nie odpo9
wiada za zobowi¹zania instytutu naukowego .

45

W celu komercjalizacji wyników badañ naukowych, a tak¿e w celu prowadzenia dzia³añ z zakresu transferu technologii i promocji nauki, PAN i jej
instytuty naukowe za zgod¹ ministra w³aœciwego do spraw nauki
mog¹ tworzyæ spó³ki handlowe, obejmowaæ, nabywaæ i posiadaæ udzia³y oraz akcje spó³ek handlowych10. Ustawa o PAN nie zawiera ograniczenia co do formy spó³ek, które PAN i jej instytuty mog¹ tworzyæ, zatem do6
7

8
9
10
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Art. 98 ust. 1 pkt 7 i 8 Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
Ustawa o PAN uchyli³a Ustawê o PAN z 1997 r. przy czym art. 60-67 Ustawy o PAN
z 1997 r. (Rozdzia³ 6 – Finanse Akademii), odnosz¹ce siê m.in. do komercjalizacji wyników prac B+R, trac¹ moc z dniem 31 grudnia 2010 r.
Art. 3 ust. 1 Ustawy o PAN.
Art. 46 ust. 3 Ustawy o PAN.
Art. 83 ust. 1 Ustawy o PAN.
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stêpny jest katalog spó³ek handlowych okreœlony w Kodeksie spó³ek
handlowych (zob. aneks 3).
Je¿eli utworzenie spó³ki przez PAN lub instytut naukowy bêdzie wi¹za³o
siê z rozporz¹dzeniem sk³adnikami aktywów trwa³ych, wówczas, w zale¿noœci od wartoœci tych aktywów, bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa11. Oznacza to, i¿ dysponowanie mieniem o wartoœci powy¿ej
12
50 000 € wymaga zgody Ministra Skarbu (zob. akapit 67) . Dodatkowo,
przed wyst¹pieniem o zgodê do Ministra Skarbu, dyrektor instytutu naukowego zobowi¹zany jest uzyskaæ zgodê Prezesa i Prezydium Akademii
na dokonanie planowanej czynnoœci. Ponadto, rozporz¹dzenie sk³adnikami aktywów trwa³ych instytutu naukowego o wartoœci rynkowej przekraczaj¹cej 20 000 € wymaga zgody Prezesa Akademii13 (zob. akapit 73). Takie obostrzenia maj¹ znaczenie np. w przypadku wniesienia przez instytut
naukowy PAN aportu w postaci wartoœci niematerialnych i prawnych (dalej „WNiP”) do spó³ki, tworzonej w celu komercjalizacji wyników badañ
B+R. Je¿eli wycena praw wyka¿e wartoœæ przewy¿szaj¹c¹ kwoty wskazane powy¿ej, instytut naukowy PAN bêdzie zobowi¹zany uzyskaæ wymagane zgody. W przeciwnym wypadku czynnoœæ taka bêdzie niewa¿na14.

46

Wp³ywy z tytu³u dywidend oraz z tytu³u zbycia udzia³ów lub akcji spó³ek
15
handlowych stanowi¹ przychody PAN albo jej instytutów naukowych .

47
48

UWAGA!
PAN i jej instytuty mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
PAN i jej instytuty mog¹ tworzyæ spó³ki.
PAN i jej instytuty mog¹ przystêpowaæ do istniej¹cych spó³ek.

ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 619)
11
12
13
14
15

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

24
24
24
24
83

ust.
ust.
ust.
ust.
ust.

3
3
2
4
2

oraz art. 54 ust. 2 Ustawy o PAN.
oraz art. 54 ust. 2 Ustawy o PAN.
oraz art. 54 ust. 4 Ustawy o PAN.
Ustawy o PAN.
Ustawy o PAN.
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–

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1997 r.
Nr 75, poz. 469, z póŸn. zm.)
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)

–

2.3. Instytuty badawcze a dopuszczalnoœæ komercjalizacji
wyników prac B+R

50

Instytuty badawcze to pañstwowe jednostki organizacyjne, tworzone
w celu prowadzenia badañ naukowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na wdro¿enie i zastosowanie w praktyce wyników tych badañ.
Dzia³alnoœæ instytutów badawczych reguluje Ustawa o instytutach badawczych16. Na podstawie ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki (Rozdzia³ 6), do kategorii instytutów badawczych
w³¹czone zosta³y jednostki badawczo-rozwojowe oraz pañstwowe instytuty badawcze, dzia³aj¹ce na podstawie Ustawy o JBR.

51

Instytuty badawcze mog¹ wspó³pracowaæ z podmiotami gospodarczymi
w ramach centrów naukowo-przemys³owych. Centra naukowo-przemys³owe maj¹ za zadanie usprawnienie wspó³pracy naukowo-gospodarczej,
niezbêdnej w celu realizacji zadañ instytutów badawczych17. Centrum
mo¿e byæ utworzone przez co najmniej jeden instytut badawczy i jeden
podmiot gospodarczy. Instytuty badawcze posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹18.

52

W celu komercjalizacji wyników badañ naukowych, a tak¿e w celu prowadzenia dzia³añ z zakresu transferu technologii i promocji nauki, instytuty
19
badawcze mog¹ tworzyæ spó³ki kapita³owe (spó³ki z o.o. i spó³ki
akcyjne, zob. aneks 3), obejmowaæ i nabywaæ udzia³y lub akcje w ta20
kich spó³kach oraz osi¹gaæ przychody z tego tytu³u .

53

Utworzenie spó³ki kapita³owej lub nabycie udzia³ów wymaga uzyskania
zgody ministra sprawuj¹cego nadzór nad instytutem badawczym. Instytut
badawczy musi tak¿e uzyskaæ zgodê ministra sprawuj¹cego nadzór na
wykonywanie praw z tytu³u posiadanych udzia³ów. Brak zgody ministra na
16
17
18
19
20

36

Ustawa o instytutach badawczych uchyli³a ustawê o JBR z 1985 r.
Art. 38 ust. 1 Ustawy o instytutach badawczych.
Art. 1 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych.
Na temat spó³ek kapita³owych zob. aneks 3.
Art. 17 ust. 5 Ustawy o instytutach badawczych.

2. PAÑSTWOWA JEDNOSTKA BADAWCZA JAKO PODMIOT KOMERCJALIZUJ¥CY
21

dokonanie ww. czynnoœci skutkuje ich niewa¿noœci¹ . Przedmiot dzia³alnoœci ww. spó³ek musi byæ zwi¹zany z prowadzonymi przez instytut
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
Instytuty badawcze s¹ wy³¹czone z sektora finansów publicznych, jednak
Ustawa o finansach publicznych ma do nich zastosowanie w takim zakresie, w jakim podmioty te gospodaruj¹ œrodkami publicznymi22 (zob. akapity 60 do 65). Oznacza to, ¿e gospodarowanie maj¹tkiem przez instytuty
badawcze podlega pewnym ograniczeniom. Mieniem instytutu badawczego s¹ m.in. jego wartoœci niematerialne i prawne. Dlatego wiele czynnoœci
zwi¹zanych z komercjalizacj¹ B+R (np. wniesienie aportu) bêdzie podlegaæ nastêpuj¹cym obostrzeniom:
1. Utworzenie spó³ki oraz objêcie udzia³ów i akcji w istniej¹cej spó³ce
przez instytut badawczy wymaga zgody ministra nadzoruj¹cego.
2. Do wykonywania praw z posiadanych akcji i udzia³ów w spó³kach
utworzonych przez instytut badawczy w celu komercjalizacji wyników
badañ naukowych lub w celu prowadzenia dzia³añ z zakresu transferu technologii i promocji nauki, instytut badawczy jest obowi¹zany
23
uzyskaæ zgodê ministra sprawuj¹cego nad nim nadzór . Wykonywanie praw z posiadanych udzia³ów mo¿e polegaæ np. na wykonywaniu
prawa g³osu na zgromadzeniach wspólników, czy na udziale w zysku
spó³ki (zob. akapity 658 do 666).
3. Instytut badawczy musi zg³osiæ ministrowi sprawuj¹cemu nad nim
nadzór zamiar dokonania czynnoœci prawnej, maj¹cej za przedmiot
mienie instytutu zaliczone zgodnie z odrêbnymi przepisami do aktywów trwa³ych o wartoœci rynkowej wy¿szej ni¿ równowartoœæ 20 000 €
(zob. akapit 76). Minister sprawuj¹cy nadzór mo¿e, w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania zg³oszenia, nie wyraziæ zgody na dokonanie
czynnoœci prawnej objêtej zg³oszeniem. Przedmiotowe ograniczenie
dotyczy nastêpuj¹cych rodzajów czynnoœci prawnych:
a) wniesienia do spó³ki lub fundacji,
b) dokonania darowizny,
c) nieodp³atnego oddania do u¿ywania innym podmiotom w drodze
umów prawa cywilnego.
21
22
23

Art. 17 ust. 8 Ustawy o instytutach badawczych.
Art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych.
Art. 17 ust. 7 Ustawy o instytutach badawczych.
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4. Rozporz¹dzenie przez instytut badawczy sk³adnikami aktywów
trwa³ych o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ 50 000 € wymaga
24
zgody Ministra Skarbu (zob. akapit 67 do 72) .
5. Sprzeda¿ sk³adników aktywów trwa³ych innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego ma nastêpowaæ w drodze publicznego
przetargu25 na zasadach okreœlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych
(zob. akapit 78).

55

Czynnoœci dokonane bez zachowania powy¿szych wymogów s¹ niewa¿ne, st¹d istotne jest, aby przy rozporz¹dzaniu mieniem publicznym instytuty badawcze dzia³a³y zgodnie z powy¿szymi uregulowaniami.

56

UWAGA!
Instytuty badawcze mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Instytuty badawcze mog¹ tworzyæ spó³ki kapita³owe.
Instytuty badawcze mog¹ przystêpowaæ do istniej¹cych spó³ek kapita³owych.

57

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 240, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 25 wrzeœnia 1981 r. o przedsiêbiorstwach pañstwowych (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z póŸn. zm.)

24

25
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Art. 5a ust. 1 Ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi
Pañstwa, w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 Ustawy o instytutach badawczych.
Art. 17 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych.
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2.4. Ograniczenia wspó³pracy pomiêdzy PJB a podmiotami
gospodarczymi
2.4.1. Wprowadzenie

Na PJB, które s¹ podmiotami publicznymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, spoczywa obowi¹zek szczególnej starannoœci w gospodaro26
27
waniu maj¹tkiem publicznym oraz realizacji interesu publicznego . Dopuszczalnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez PJB podlega
ograniczeniom ze wzglêdu na fakt, ¿e gospodaruj¹ one œrodkami publicznymi. Tak¿e inne ni¿ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej czynnoœci
dotycz¹ce mienia pañstwowego podlegaj¹ ograniczeniom. Do czynnoœci
tych nale¿y na przyk³ad wnoszenie mienia do spó³ek handlowych, czy zawieranie umów cywilnoprawnych mog¹cych skutkowaæ powstaniem po
stronie PJB zobowi¹zania dotycz¹cego tego mienia.

58

Generalnie PJB mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub inn¹ aktywnoœæ maj¹c¹ na celu uzyskiwanie przychodów (np. posiadaæ udzia³y
w spó³kach), w takim zakresie, w jakim s¹ do tego upowa¿nione. Takie
upowa¿nienie i jego zakres wynika w szczególnoœci z ustaw reguluj¹cych
ustrój i dzia³anie danego podmiotu (zob. akapit aneks 5). Zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez pañstwowe osoby prawne wynikaj¹ m.in.:
a) z Ustawy o finansach publicznych w takim zakresie, w jakim dotycz¹
gospodarowania œrodkami publicznymi,
b) z ustaw reguluj¹cych zasady wykonywania nadzoru w³aœcicielskiego
przez Skarb Pañstwa (w tym z Ustawy o zasadach wykonywania
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa) oraz
c) z ustaw reguluj¹cych ustrój i zasady dzia³ania poszczególnych PJB.

59

2.4.2. Ograniczenia wynikaj¹ce z ustawy o finansach publicznych

Do uczelni publicznych, PAN i tworzonych przez ni¹ jednostek organizacyjnych oraz do innych pañstwowych i samorz¹dowych osób prawnych
26

27

Prawo nie definiuje pojêcia „w³asnoœci publicznej”. Kodeks cywilny zawiera definicjê
„mienia pañstwowego”, które przys³uguje Skarbowi Pañstwa i pañstwowym osobom
prawnym (art. 44 § 1 Kodeksu cywilnego).
A. Paku³a, Interes publiczny i u¿ytecznoœæ publiczna jako kryteria zadañ samorz¹du terytorialnego, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysi¹clecia,
£ódŸ 2000, str. 357.
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wykonuj¹cych zadania publiczne stosuje siê Ustawê o finansach publicznych. Ustawê tê stosuje siê równie¿ do innych podmiotów w zakresie,
w jakim podmioty te wykorzystuj¹ œrodki publiczne lub dysponuj¹ tymi
28
œrodkami . Do tej kategorii podmiotów nale¿y zaliczyæ instytuty badawcze
(a niekiedy tak¿e spó³ki handlowe).

61

Jako ogóln¹ zasadê dotycz¹c¹ jednostek finansów publicznych, Ustawa
o finansach publicznych wprowadza zakaz posiadania, obejmowania lub
nabywania przez te jednostki udzia³ów lub akcji w spó³kach oraz nabywania obligacji emitowanych przez podmioty inne ni¿ Skarb Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, a tak¿e udzia³ów w spó³dzielniach. Niemniej jednak, przepis art. 49 obecnej Ustawy o finansach publicznych
wyraŸnie umo¿liwia PJB posiadanie, obejmowanie nabywanie udzia³ów lub akcji, jeœli przepis szczególny na to zezwala29.

62

Ustawa o finansach publicznych z 2005 r. (poprzednia ustawa o finansach
publicznych) nie zawiera³a takiego upowa¿nienia, przez co pojawia³y siê
w¹tpliwoœci, czy podmioty takie jak PJB mog¹ uczestniczyæ w spó³kach
handlowych. Mo¿liwoœæ taka wynika³a bowiem z ustaw reguluj¹cych dzia³anie tych podmiotów (np. z Prawa o szkolnictwie wy¿szym, które dopuszcza uczestniczenie uczelni w spó³ce kapita³owej), ale by³a zakazana na
30
gruncie Ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

63

Minister Finansów, w celu wyjaœnienia przepisów, wyda³ opiniê, w której
stwierdzi³, ¿e Prawo o szkolnictwie wy¿szym jest ustaw¹ szczególn¹ (lex
specialis) w stosunku do Ustawy o finansach publicznych z 2005 r., a zatem uczelnia mo¿e uczestniczyæ w spó³kach handlowych, je¿eli Prawo
o szkolnictwie wy¿szym dopuszcza tak¹ mo¿liwoœæ31.

64

Na gruncie obecnej Ustawy o finansach publicznych, dopuszczalnoœæ
zak³adania spó³ek przez uczelnie nie budzi w¹tpliwoœci ze wzglêdu na ist32
nienie wyraŸnego przepisu w Prawie o szkolnictwie wy¿szym (zob. akapit 39). Szczególne upowa¿nienie zezwalaj¹ce PAN i jej instytutom na
28
29
30
31

32

40

Art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych.
Art. 49 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, który wszed³ w ¿ycie 1 lipca 2010 r.
Art. 37 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z 2005 r.
http://www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-publikacje/sprawy-nauki/
vademecum/vademecum/artykul/spolki-prawa-handlowego-a-uczelnie-publiczne
-wyjasnienie/ (pobrano: 2010/10/26).
Art. 62 ust. 1 pkt 8 i art. 62 ust. 2 pkt 4 Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
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uczestnictwo w spó³kach handlowych zosta³o wprowadzone przepisami
33
Ustawy o PAN (zob. akapit 45). Do uczestniczenia w spó³kach kapita³owych (okreœlone rodzaje spó³ek handlowych) zosta³y równie¿ upowa¿nione instytuty badawcze na mocy przepisów ustawy o instytutach badawczych34 (zob. akapit 52).
Ustawa o finansach publicznych zakazuje natomiast tworzenia fundacji ze
35
œrodków publicznych .

65

UWAGA!
PJB mog¹ tworzyæ spó³ki prawa handlowego oraz nabywaæ udzia³y w spó³kach prawa handlowego na zasadach okreœlonych w:
– Prawie o szkolnictwie wy¿szym.
– Ustawie o instytutach badawczych.
– Ustawie o PAN.

66

2.4.3. Ograniczenia wynikaj¹ce z ustawy o zasadach wykonywania
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa – transakcje powy¿ej
50 000 €

Ustawa o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi
Pañstwa nak³ada na PJB obowi¹zek uzyskania zgody Ministra Skarbu dla
skutecznego dokonania niektórych czynnoœci dysponowania maj¹tkiem
36
pañstwowym .

67

Zgodnie z art. 5a tej ustawy, zgody ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa wymaga rozporz¹dzenie przez PJB sk³adnikami aktywów
trwa³ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci, zaliczonymi do:
a) wartoœci niematerialnych i prawnych (np. wyniki prac B+R),
b) rzeczowych aktywów trwa³ych (np. nieruchomoœci, urz¹dzenia techniczne),
c) inwestycji d³ugoterminowych,

68

33
34
35
36

Art. 83 ust. 1 Ustawy o PAN.
Art. 17 ust. 5 Ustawy o instytutach badawczych.
Art. 45 Ustawy o finansach publicznych.
Odes³anie do Ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi
Pañstwa zawarte jest w: art. 17 ust. 1 Ustawy o instytutach badawczych, art. 24 ust. 3
Ustawy o PAN, art. 90 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
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d) je¿eli wartoœæ rynkowa przedmiotu rozporz¹dzenia przekracza, wyra¿on¹ w z³otych, równowartoœæ kwoty 50 000 €, obliczon¹ na podstawie œredniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank Polski
wed³ug stanu z dnia wyst¹pienia o zgodê.

69

Zgody wymaga tak¿e oddanie wymienionych sk³adników do korzystania
innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienie jako wk³adu do spó³ki lub spó³dzielni. Czynnoœæ dokonana bez uzyskania zgody jest niewa¿na37.

70

Wniosek o wyra¿enie zgody na rozporz¹dzenie przez PJB sk³adnikami
aktywów o wartoœci powy¿ej 50 000 €, w tym wniesienia wk³adu do spó³ki,
powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
1) wskazanie przedmiotu (prawa), który bêdzie przedmiotem rozporz¹dzenia, z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikuj¹cych sk³adniki aktywów trwa³ych;
2) wartoœæ rynkow¹ przedmiotu rozporz¹dzenia;
3) sposób rozporz¹dzenia (np. wskazanie, ¿e przedmiot rozporz¹dzenia
zostanie wniesiony do spó³ki lub oddany do korzystania na podstawie umowy prawa cywilnego);
4) wskazanie podmiotu, na rzecz którego nast¹pi rozporz¹dzenie;
5) uzasadnienie gospodarcze czynnoœci prawnej.

71

Do wniosku do³¹cza siê:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce:
a) ¿e PJB jest pañstwow¹ osob¹ prawn¹, chyba ¿e osobowoœæ prawna zosta³a nadana wnioskodawcy ustaw¹,
b) prawo do przedmiotu rozporz¹dzenia,
c) wycenê wartoœci rynkowej przedmiotu rozporz¹dzenia;
2) wycenê rzeczoznawcy albo oœwiadczenie PJB:
a) je¿eli wartoœæ rynkow¹ przedmiotu rozporz¹dzenia mo¿na ustaliæ
na podstawie opublikowanych cenników lub notowañ gie³dowych,
albo
b) je¿eli koszt wyceny przewy¿sza 20% wartoœci bilansowej przedmiotu rozporz¹dzenia;
3) projekt umowy, na podstawie której ma byæ dokonane rozporz¹dzenie;
37

42

Ustawa okreœla sytuacje, kiedy uzyskanie zgody nie jest konieczne. Sytuacje te zasadniczo nie maj¹ zastosowania do czynnoœci omawianych w niniejszej publikacji.
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4) inne dokumenty potwierdzaj¹ce dane i informacje zawarte we wniosku .
Je¿eli z³o¿ony wniosek nie spe³ni wymagañ okreœlonych powy¿ej, Minister
Skarbu wezwie PJB do usuniêcia braków w wyznaczonym terminie, pod
rygorem zwrotu wniosku. Rozpatrzenie wniosku nastêpuje w terminie miesi¹ca od dnia jego dorêczenia Ministrowi Skarbu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, ale termin ulega zawieszeniu do dnia usuniêcia
braków.

72

2.4.4. Inne transakcje wymagaj¹ce zgody lub zg³oszenia – transakcje
powy¿ej 20 000 €

Ustawa o PAN i Ustawa o instytutach badawczych wyró¿nia czynnoœci dotycz¹ce sk³adników aktywów trwa³ych o wartoœci przekraczaj¹cej, wyra¿on¹ w z³otych, równowartoœæ kwoty 20 000 €, jako podlegaj¹ce obostrzeniu, ale nie wymagaj¹ce zgody Ministra Skarbu.
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Dysponowanie przez Kanclerza Akademii sk³adnikami aktywów trwa³ych
PAN oraz dysponowanie przez dyrektora instytutu naukowego sk³adnikami aktywów trwa³ych bêd¹cych w³asnoœci¹ instytutu o wartoœci rynkowej
39
przekraczaj¹cej (wyra¿on¹ w z³otych) kwotê 20 000 € wymaga zgody
Prezesa Akademii. Zgody wymagaj¹ czynnoœci polegaj¹ce na:
a) zbyciu, wydzier¿awieniu, wynajmie, przeniesieniu mienia,
b) wniesieniu tego mienia do spó³ki lub fundacji,
c) dokonaniu darowizny,
d) nieodp³atnym oddaniu do u¿ytkowania innym podmiotom w drodze
40
umowy cywilnoprawnej .
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Czynnoœci dotycz¹ce dysponowania mieniem PAN dokonane bez uzyskania zgody s¹ niewa¿ne. Ustawa o PAN nie wprowadza sankcji niewa¿noœci w odniesieniu do czynnoœci dyrektora instytutu naukowego, dokonanych bez zgody Prezesa PAN, jednak¿e na podstawie ogólnych przepi41
sów kodeksu cywilnego takie czynnoœci bêd¹ równie¿ niewa¿ne .
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38

39

40
41

Instytut naukowy PAN powinien do³¹czyæ ponadto zgodê Prezesa i Prezydium Akademii.
Wartoœæ oblicza siê na podstawie œredniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank
Polski wg stanu z dnia wyst¹pienia do Prezesa Akademii o zgodê.
Art. 24 ust. 2 i art. 54 ust. 4 Ustawy o PAN.
Art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego.
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76

Ustawa o instytutach badawczych wymaga natomiast zg³oszenia ministrowi nadzoruj¹cemu instytut badawczy zamiaru dokonania czynnoœci prawnej, maj¹cej za przedmiot sk³adnik aktywów trwa³ych (zob. aka42
pit 96) o wartoœci przekraczaj¹cej (wyra¿on¹ w z³otych) kwotê 20 000 € ,
je¿eli czynnoœci te polegaj¹ na:
a) wniesieniu mienia do spó³ki lub fundacji,
b) dokonaniu darowizny,
c) nieodp³atnym oddaniu do u¿ywania innym podmiotom w drodze
umów prawa cywilnego.

77

W terminie miesi¹ca od dnia otrzymania zg³oszenia minister nadzoruj¹cy
43
instytut mo¿e nie wyraziæ zgody na dokonanie takiej czynnoœci prawnej .
Czynnoœci prawne dokonane z naruszeniem powy¿szego obowi¹zku
44
zg³oszenia s¹ niewa¿ne .
2.4.5. Sprzeda¿ œrodków trwa³ych przez instytuty badawcze
w drodze przetargu publicznego

78

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych, sprzeda¿
45
sk³adników aktywów trwa³ych na podstawie umów prawa cywilnego
(w tym WNiP w trakcie procesu komercjalizacji), musi nastêpowaæ w drodze publicznego przetargu na zasadach okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych.

79

Przetarg na sprzeda¿ wartoœci niematerialnych i prawnych powinien zostaæ przeprowadzony na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 5 paŸdziernika 1993 r. w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzeda¿ œrodków trwa³ych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz warunków odst¹pienia od przetargu. Przetarg publiczny mo¿e
byæ prowadzony w formie przetargu ustnego (licytacji) lub przetargu pisemnego (zbierania ofert). Koniecznym etapem organizacji przetargu jest
ustalenie ceny oszacowania WNiP, przy uwzglêdnieniu ich aktualnej wartoœci rynkowej. Wycena ta mo¿e byæ dokonana przez rzeczoznawców.
42

43
44
45

44

Wartoœæ oblicza siê na podstawie œredniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank
Polski wg stanu z dnia wyst¹pienia o zgodê.
Art. 17 ust. 3 i 4 Ustawy o instytutach badawczych.
Art. 17 ust. 8 Ustawy o instytutach badawczych.
Wartoœci niematerialne i prawne zalicza siê do aktywów trwa³ych.
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ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493, z póŸn. zm)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 619)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
–
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, z póŸn. zm.)
– Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 paŸdziernika 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzeda¿ œrodków trwa³ych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz warunków odst¹pienia od przetargu (Dz. U.
z 1993 r. Nr 97, poz. 443, z póŸn. zm.)
Inne Ÿród³a:
–
Paku³a A., Interes publiczny i u¿ytecznoœæ publiczna jako kryteria zadañ samorz¹du terytorialnego, w: Administracja i prawo administracyjne u progu
trzeciego tysi¹clecia, £ódŸ, 2000 r.
–
http://www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-dla-kazdego/raporty-i-publikacje/sprawy-nauki/vademecum/vademecum/artykul/spolki-prawa-handlowego-a-uczelnie-publiczne-wyjasnienie/ (pobrano: 2010/10/26)

80

2.5. Pañstwowe Jednostki Badawcze – wprowadzenie
do zagadnieñ ksiêgowych
Niniejszy podrozdzia³ przedstawia podstawowe informacje dotycz¹ce specyficznych zasad rachunkowoœci obowi¹zuj¹cych PJB.

81

UWAGA!
Ustawa o rachunkowoœci jest podstawowym aktem polskiego prawa bilansowego. Informacje dodatkowe, maj¹ce charakter wytycznych, mo¿na znaleŸæ w Miêdzynarodowych Standardach Sprawozdawczoœci Finansowej oraz w standardach rachunkowoœci sektora publicznego IPSAS.

82
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2.5.1. Uczelnie

83

Funkcjonowanie uczelni okreœla Prawo o szkolnictwie wy¿szym (zob. akapit 37).

84

Uczelnia mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finansowo od dzia³alnoœci podstawowej. Dzia³alnoœæ uczelni
publicznej finansowana jest z dotacji przekazywanych z bud¿etu pañstwa
na zadania ustawowo okreœlone. Dzia³alnoœæ uczelni mo¿e byæ równie¿
finansowana z przychodów w³asnych.

85

UWAGA!
Uczelnia mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wyodrêbnion¹
organizacyjnie i finansowo od dzia³alnoœci podstawowej.

86

Uczelnia publiczna mo¿e osi¹gaæ przychody m.in. z :
1) odp³atnoœci za œwiadczone us³ugi edukacyjne (np. wykonanie szkolenia z obs³ugi oprogramowania bêd¹cego przedmiotem komercjalizacji);
2) zastosowania technologii wytworzonej w toku prac B+R;
3) odp³atnoœci za:
a) us³ugi badawcze i specjalistyczne,
b) specjalistyczne i wysokospecjalistyczne us³ugi diagnostyczne,
c) us³ugi rehabilitacyjne lub lecznicze, a tak¿e
d) op³aty licencyjne i przychody z dzia³alnoœci kulturalnej;
4) dzia³alnoœci gospodarczej;
5) udzia³ów i odsetek (np. dywidenda otrzymana z tytu³u udzia³ów
w spó³ce otrzymanych w zamian za wniesione aportem zakoñczone
prace rozwojowe);
6) sprzeda¿y sk³adników w³asnego mienia oraz z odp³atnoœci za korzystanie z tych sk³adników przez osoby trzecie na podstawie umowy
najmu, dzier¿awy albo innej umowy (np. przychody z tytu³u sprzeda¿y opracowanego we w³asnym zakresie urz¹dzenia b¹dŸ technologii).

46

46

46

Art. 98 Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
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2.5.2. Instytuty naukowe PAN

Polska Akademia Nauk dzia³a w oparciu o Ustawê o PAN (zob. akapit 44).
Dzia³alnoœæ Akademii jest finansowana ze œrodków bud¿etowych i poza47
bud¿etowych .

87

Instytuty naukowe PAN prowadz¹ samodzieln¹ gospodarkê finansow¹,
pokrywaj¹c koszty dzia³alnoœci z przydzielonych im œrodków bud¿etowych (na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach) oraz ze œrodków pozabud¿etowych pozyskiwanych przez te placówki. Instytut naukowy PAN mo¿e uczestniczyæ w wynikach ekonomicznych osi¹ganych z tytu³u stosowania i upowszechniania efektów jego dzia³alnoœci.

88

UWAGA!
Instytuty naukowe PAN mog¹ uczestniczyæ w wynikach ekonomicznych osi¹ganych z tytu³u stosowania i upowszechniania efektów ich dzia³alnoœci.

89

2.5.3. Instytuty badawcze

Dzia³alnoœæ instytutów badawczych jest regulowana przez Ustawê o instytutach badawczych (zob. akapit 50).

90

Instytuty badawcze mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadach okreœlonych w przepisach Ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, w zakresie i formach okreœlonych w statucie instytutu. Na mocy
art. 2 ust. 4 Ustawy o instytutach badawczych, dzia³alnoœæ gospodarcza
prowadzona przez instytut badawczy musi byæ wydzielona pod wzglêdem
finansowym i rachunkowym z dzia³alnoœci podstawowej (zob. akapity 51
do 53).

91

UWAGA!
Instytut badawczy mo¿e prowadziæ inn¹ ni¿ podstawow¹ (ustawowo okreœlon¹) dzia³alnoœæ gospodarcz¹, na zasadach okreœlonych
w przepisach Ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

92

47

Art. 78 ust. 1 Ustawy o PAN.
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93

Ustawa o instytutach badawczych przewiduje szczególne procedury
kontrolne, maj¹ce istotne znaczenie z punktu widzenia rachunkowego
podejœcia do komercjalizacji wyników prac B+R, dotycz¹ce rozporz¹dzania sk³adnikami aktywów trwa³ych przekraczaj¹cymi przyjêt¹ w ustawie
wartoœæ48:
1) rozporz¹dzenie sk³adnikiem aktywów trwa³ych o wartoœci rynkowej
powy¿ej 50 000 € mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu (czynnoœæ prawna dokonana z naruszeniem tego obowi¹zku jest
niewa¿na – por. akapit 67);
2) sprzeda¿ b¹dŸ odp³atne oddanie do u¿ytkowania sk³adnika aktywów trwa³ych innym podmiotom na podstawie umowy prawa cywilnego, mo¿e nast¹piæ jedynie w drodze publicznego przetargu (por.
akapit 78).

94

Ustawa o instytutach badawczych nak³ada równie¿ na instytut obowi¹zek
poinformowania ministra nadzoruj¹cego instytut o zamiarze dokonania
czynnoœci prawnej, maj¹cej za przedmiot mienie zaliczone, zgodnie z odrêbnymi przepisami, do aktywów trwa³ych o wartoœci rynkowej przewy¿szaj¹cej (wyra¿on¹ w z³) kwotê 20 000 € (zob. akapit 76). Równowartoœæ
przedmiotowej kwoty oblicza siê na podstawie œredniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank Polski, wed³ug stanu z dnia wyst¹pienia
o zgodê do ministra nadzoruj¹cego. Ograniczenie dotyczy nastêpuj¹cych
kategorii czynnoœci49:
a) wniesienia mienia do spó³ki lub fundacji,
b) dokonania darowizny,
c) nieodp³atnego oddania do u¿ywania innym podmiotom w drodze
umów prawa cywilnego.

95

Procedury kontrolne przewidziane przy rozporz¹dzaniu sk³adnikami aktywów instytucji badawczych s¹ istotne z punktu widzenia rachunkowoœci.
W przypadku kapitalizacji nak³adów poniesionych na prace rozwojowe
(a zatem ujêcia jako sk³adników aktywów), ich komercjalizacja powinna
uwzglêdniaæ œcie¿kê postêpowania wyznaczon¹ w³aœnie przez procedury
kontrolne omówione powy¿ej.

48
49

48

Art. 17 ust. 1 Ustawy o instytutach badawczych.
Art. 17 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych.
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UWAGA!
Prace badawcze traktowane ksiêgowo nie s¹ ujmowane jako aktywa, ale powoduj¹ uwzglêdnienie wszystkich przeznaczonych na
nie nak³adów jako koszt danego okresu. W zwi¹zku z powy¿szym,
transakcje dotycz¹ce wyników prac badawczych nie podlegaj¹ restrykcjom, o których mowa w akapicie 76 wynikaj¹cym z ustawy
o instytutach badawczych, poniewa¿ z ksiêgowego punktu widzenie nie s¹ one aktywem trwa³ym.

96

Instytut badawczy mo¿e osi¹gaæ przychody m.in. ze sprzeda¿y :
a) wyników prac badawczych i prac rozwojowych,
b) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków
i wzorów u¿ytkowych,
c) prac wdro¿eniowych, w tym nadzoru autorskiego,
d) produkcji urz¹dzeñ i aparatury oraz innej produkcji lub us³ug.

97

UWAGA!
Instytut badawczy mo¿e osi¹gaæ przychody m.in. ze sprzeda¿y
wyników badañ naukowych i prac rozwojowych.

98

50

2.5.4. Sprawozdawczoœæ finansowa w PJB

Zasady sprawozdawczoœci finansowej, jak równie¿ zasady prowadzenia
ksi¹g rachunkowych przez PJB pozostaj¹ w œcis³ym zwi¹zku z kwesti¹ komercjalizacji wyników prac B+R. Prawid³owe ujêcie prac badawczych
i rozwojowych w ksiêgach rachunkowych jest warunkiem koniecznym,
bez którego poprawne wdro¿enie zasad sprawozdawczoœci finansowej
nie jest mo¿liwe. Zadanie to jest ³atwiejsze do wykonania, jeœli jednostka
prowadzi w odpowiedni sposób (tj. przejrzysty) ksiêgi rachunkowe.

99

Specyficzne zasady sprawozdawczoœci PJB okreœla rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoœci bud¿etowej oraz rozporz¹dzenie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdañ jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

100

50

Art. 18 ust. 7 Ustawy o instytutach badawczych.
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101

Uczelnie pañstwowe, instytuty badawcze, jak równie¿ Polska Akademia
Nauk i tworzone przez ni¹ jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane do
sporz¹dzania sprawozdañ w zakresie w³asnych zobowi¹zañ oraz porê51
czeñ i gwarancji .

102

Sprawozdanie finansowe jednostki ma dostarczaæ informacje o sytuacji
finansowej, zmianach sytuacji finansowej oraz wynikach dzia³alnoœci jednostki, które bêd¹ u¿yteczne dla szerokiego krêgu u¿ytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych52. Innymi s³owy, sprawozdanie finansowe stanowi uporz¹dkowane przedstawienie sytuacji finansowej i fi53
nansowych wyników dzia³alnoœci jednostki . Sprawozdanie finanso54
we powinno spe³niaæ równie¿ pewne wymogi jakoœciowe . Miêdzy innymi sprawozdanie powinno byæ: zrozumia³e, przydatne przy podejmowaniu decyzji, istotne (tzn. w sprawozdaniu nie mog¹ zostaæ pominiête b¹dŸ zniekszta³cone informacje, które maj¹ wp³yw na decyzje
gospodarcze), wiarygodne, wiernie odzwierciedlaj¹ce rzeczywistoœæ
i niezawieraj¹ce b³êdów, sprawozdanie powinno cechowaæ siê przewag¹ treœci nad form¹, neutralne.

103

Maj¹c na uwadze powy¿sze, wa¿ne jest zaprojektowanie planu kont
w sposób umo¿liwiaj¹cy ci¹g³e monitorowanie z perspektywy zarz¹dczej
ca³oœci poniesionych nak³adów na prowadzone przez PJB prace badawcze i rozwojowe.

104

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 619)
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
– Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póŸn. zm.)
51

52

53
54

50

Art. 10 ust. 6 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoœci bud¿etowej.
§ 7 Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (dalej „MSR”) 1 „Prezentacja sprawozdañ finansowych”.
§ 7 MSR 1 „Prezentacja sprawozdañ finansowych”.
I. Olchowicz, Podstawy rachunkowoœci, Warszawa, Diffin, 2000 r., str. 340.
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–

Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
–
Rozporz¹dzenie Ministra Nauki z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1764)
–
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczoœci bud¿etowej (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r. Nr 20, poz. 103)
–
Rozporz¹dzenie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdañ jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia
19 marca 2010 r. Nr 43 poz. 247)
Inne Ÿród³a:
–
Olchowicz I., Podstawy rachunkowoœci, Warszawa, Diffin, 2000 r.

2.6. Status podatkowy Pañstwowej Jednostki Badawczej
2.6.1. Podatek dochodowy od osób prawnych

Pañstwowe Jednostki Badawcze, do których nale¿¹ instytuty badawcze,
uczelnie i instytucje naukowe Polskiej Akademii Nauk, posiadaj¹ osobo55
woœæ prawn¹ . Na gruncie przepisów podatkowych oznacza to, ¿e PJB
podlegaj¹ przepisom Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

105

UWAGA!
Pañstwowe Jednostki Badawcze s¹ podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

106

W zwi¹zku z powy¿szym, PJB rozliczaj¹ siê z fiskusem na zasadach ogólnych, okreœlonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W niektórych przypadkach zastosowanie znajduj¹ równie¿ zwolnienia podatkowe zawarte w ustawach odrêbnych56.

107

Przedmiot opodatkowania. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest, co do zasady, dochód bez wzglêdu na rodzaj Ÿróde³

108

55

56

Por. art. 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, art. 3 ust. 1 Ustawy o PAN oraz
art. 1 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych.
W przypadku uczelni zwolnienie z podatku dla dzia³alnoœci statutowej przewiduje
art. 91 ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym. W obowi¹zuj¹cych od dnia 1 paŸdziernika 2010 r. ustawie o PAN oraz Ustawie o instytutach badawczych brak jest analogicznych przepisów na temat zwolnienia dzia³alnoœci statutowej z podatku, nale¿y w tym
wzglêdzie kierowaæ siê bezpoœrednio przepisami ustaw podatkowych.

51
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przychodów z jakich dochód ten zosta³ osi¹gniêty . Dochodem jest nadwy¿ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osi¹gniêta
w roku podatkowym. Je¿eli koszty uzyskania przychodów przekraczaj¹
sumê przychodów, PJB generuje stratê.

109

Co do zasady, przychodami podatkowymi s¹ m.in. otrzymane pieni¹dze
oraz wartoœæ otrzymanych nieodp³atnie lub czêœciowo nieodp³atnie rzeczy
58
lub praw .

110

Kosztami uzyskania przychodów (KUP) dla celów Ustawy o podatku do59
chodowym od osób prawnych s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ÿród³a przychodów
(z wyj¹tkiem kosztów wymienionych enumeratywnie w art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

111

Zwolnienia przedmiotowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych przewiduje szereg zwolnieñ podatkowych, które mog¹ znaleŸæ
zastosowanie w odniesieniu do dochodów PJB.

112

W szczególnoœci, dochody PJB mog¹ podlegaæ zwolnieniu na zasadach
okreœlonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku s¹ dochody
podatników, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczna, m.in. naukowa, naukowo-techniczna, oœwiatowa (w czêœci przeznaczonej na te cele). Zwolnienie to ma charakter warunkowy, tzn. aby
z niego skorzystaæ, PJB musi swój dochód w ca³oœci lub w czêœci przeznaczyæ i rzeczywiœcie wydatkowaæ (bez wzglêdu na termin) na cele
statutowe wskazane przez ustawodawcê.

113

Co do zasady nie ma przy tym znaczenia, z jakiego Ÿród³a pochodz¹ do60
chody PJB . Mo¿e to byæ zarówno dzia³alnoœæ statutowa, jak i dzia³alnoœæ
57
58
59
60

52

Por. art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wyj¹tek od tej zasady (brak mo¿liwoœci zwolnienia dla dochodów) stanowi¹ dochody
z dzia³alnoœci gospodarczej, o których mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1, pkt 1a Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, pochodz¹ce: z dzia³alnoœci polegaj¹cej
na wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego; a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych o
zawartoœci alkoholu powy¿ej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em
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gospodarcza (w tym komercjalizacja wyników prac B+R) – choæ od tej zasady istniej¹ pewne wyj¹tki. Wa¿ne jest jednak, aby PJB wydatkowa³a
swój dochód zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
UWAGA!
PJB mo¿e korzystaæ ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do
dochodów uzyskanych w procesie komercjalizacji wyników prac
B+R w czêœci, w jakiej zosta³y one przeznaczone i wydatkowane
na cele zawarte w statucie PJB.

114

Ustawowy katalog typów wydatków jest otwarty. Przyk³adowo, PJB mo¿e
wydatkowaæ dochód na cele statutowe, poprzez:
a) nabycie œrodków trwa³ych,
b) nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych,
c) op³acenie podatków niestanowi¹cych kosztu uzyskania przychodu.

115

Poza lokowaniem dochodów PJB w cele statutowe sensu stricto, za wydatkowanie zgodne z celem statutowym uznaje siê równie¿ lokowanie dochodów PJB (w tym dochodów pochodz¹cych z komercjalizacji wyników
prac B+R) w pewne rodzaje papierów wartoœciowych, wymienione enumeratywnie w art. 17 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Nale¿¹ do nich: obligacje Skarbu Pañstwa, bony skarbowe,
obligacje wyemitowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
szczególne typy papierów wartoœciowych i instrumentów finansowych.

116

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jedn¹ z form komercjalizacji wyników prac B+R
przez PJB jest zawi¹zanie spó³ki prawa handlowego z udzia³em innego
podmiotu (zob. akapity 38–39, 45, 51–52, 652), co wymaga wniesienia
przez PJB wk³adu (np. w postaci œrodków pieniê¿nych uzyskanych
w zwi¹zku z dochodem wygenerowanym na prowadzonej dzia³alnoœci)
lub nabycia udzia³ów w spó³ce. Niemniej, zgodnie z obecnymi interpreta-

117

tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami. Jako wyj¹tek od wskazanego ograniczenia, w przypadku PJB zwolnienie podatkowe przys³uguje w przypadku dochodów uzyskanych z dzia³alnoœci polegaj¹cej na wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego – w tym w ramach komercjalizacji wyników prac B+R (np.
sprzeda¿ prototypu).
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cjami indywidualnymi Ministra Finansów , przeznaczenie przez PJB czêœci jej dochodu na wk³ad do spó³ki nie stanowi realizacji celów statutowych jednostki. Dzieje siê tak nawet w sytuacji, gdy spó³ka, do której
wnoszony jest wk³ad (spó³ka kapita³owa lub osobowa) ma zamiar przeznaczyæ przedmiot aportu na cele zbie¿ne z dzia³alnoœci¹ statutow¹ PJB.
Argumentem organów podatkowych za przyjêciem powy¿szego stanowiska w przytaczanych interpretacjach by³ brak odpowiednich zapisów
w statutach okreœlaj¹cych profil dzia³alnoœci PJB.

118

Cel, na który PJB ma zamiar przeznaczyæ dochód oraz cel faktycznego
wydatkowania powinny byæ to¿same. Jednak samo zadeklarowanie przez
PJB, ¿e przeznaczy ona dochód na swoje cele statutowe (nastêpuje to
w rocznym zeznaniu podatkowym) i moment wydatkowania mog¹ byæ
rozdzielone w czasie (tj. nie musz¹ wyst¹piæ w jednym okresie rozliczeniowym). Ustawodawca nie ograniczy³ czynnoœci wydatkowania ¿adnym
terminem.
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Utrata zwolnienia nastêpuje w wypadku, gdy dochód przeznaczony na
dzia³alnoœæ statutow¹ PJB zostanie wykorzystany na inne cele. Opodatkowaniu podlega wtedy dochód w wysokoœci spo¿ytkowanej niezgodnie z deklaracj¹. Dopiero bowiem stwierdzenie, ¿e dochód wskazany
w zeznaniu podatkowym jako zwolniony (zadeklarowanie woli o skorzystaniu ze zwolnienia) zosta³ faktycznie przeznaczony na inne cele, powoduje utratê zwolnienia od podatku w tej czêœci62.
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Instytut XYZ wydatkowa³ w minionym roku podatkowym œrodki przewy¿szaj¹ce przychody uzyskane w tym samym okresie rozliczeniowym (poniós³ stratê w znaczeniu ekonomicznym).
Czêœæ wydatków instytutu nie zosta³a uznana za poniesione na jego
cel statutowy (przeznaczenie 10 000 z³ na wk³ad do spó³ki z o.o. komercjalizuj¹cej wyniki prac B+R powstaj¹cych w instytucie).
W zwi¹zku z tym, pomimo faktu, ¿e instytut poniós³ stratê w sensie
ekonomicznym, czêœæ jego dochodu równa wartoœci wk³adu wniesio61

62

54

Np. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 17 lipca 2009 r. – IPPB5/423-192/09-6/AS, interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
z dnia 9 lutego 2010 r. – IPPB5/423-752/09-4/AM.
Por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 11 lutego 2010 r. – IBPBI/2/423-1331/09/PC.
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nego do spó³ki podlega opodatkowaniu, poniewa¿ wydatkowanie opisane powy¿ej zostanie uznane przez urzêdy skarbowe jako wydatkowanie na pozastatutowe cele instytutu.
UWAGA!
Jeœli PJB ponosi wydatki (w tym równie¿ wydatki finansowane ze
Ÿróde³ uzyskanych w zwi¹zku z komercjalizacj¹ wyników prac
B+R) na cele pozastatutowe, niemieszcz¹ce siê w ustawowym katalogu celów spo³ecznie u¿ytecznych, jednostka bêdzie musia³a
uiœciæ podatek od kwoty dochodu równowa¿nej ww. wydatkom.
Obowi¹zek ten ci¹¿y na jednostce nawet w sytuacji wyst¹pienia
straty na jej wyniku finansowym.
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Maj¹c na uwadze powy¿sze, PJB jest zobowi¹zana, na podstawie prowa63
dzonej ewidencji rachunkowej , do jednoznacznego przypisywania ka¿dego wydatku do rodzaju prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci. Pozwoli
to na ustalenie, czy dochód zadeklarowany jako przeznaczony na cele
statutowe, rzeczywiœcie zosta³ w ten sposób przez jednostkê wydatkowany. Tym samym, dla jednostki komercjalizuj¹cej wyniki prac B+R kluczowe bêdzie podjêcie decyzji o sposobie wydatkowania œrodków finansowych ju¿ w momencie ich uzyskania.
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Przeznaczenie dochodu uzyskanego z komercjalizacji wyników prac B+R
na cele pozastatutowe skutkuje obowi¹zkiem obliczenia i zap³aty podatku
w trybie art. 25 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
64
Zgodnie bowiem z dyspozycj¹ zawart¹ w tym przepisie, je¿eli podatnicy
uprzednio zadeklarowali, ¿e przeznacz¹ dochód na cele statutowe i dochód ten wydatkowali na inne cele – podatek od tego dochodu (bez wezwania) wp³acaj¹ do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonali wydatku. Przepis ten stosuje siê równie¿ do dochodów za
lata poprzedzaj¹ce rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych
w tych latach, na cele okreœlone w art. 17 ust. 1b.
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63

64

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy maj¹ obowi¹zek prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniaj¹cy
okreœlenie wysokoœci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokoœci nale¿nego podatku za rok podatkowy. Ustawa ta wprowadza równie¿ obowi¹zek uwzglêdnienia w ewidencji œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych informacji
niezbêdnych do obliczenia wysokoœci podatkowych odpisów amortyzacyjnych.
Wymienieni w art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Uczelnia LMN uzyska³a w 2009 r. dochód z komercjalizacji wyników
prac B+R. Jednostka postanowi³a przeznaczyæ dochód z przedmiotowej dzia³alnoœci gospodarczej na swój cel statutowy, tj. zakup aparatury specjalistycznej koniecznej do prowadzenia badañ naukowych.
Uczelnia LMN zadeklarowa³a przeznaczenie ww. dochodu na cele statutowe w informacji o dochodach wolnych od podatku (formularz
CIT-8/O), za³¹czonej do rocznego zeznania podatkowego uczelni za
rok podatkowy koñcz¹cy siê 31 grudnia 2009 r. (formularz CIT-8).
W maju 2010 r., w wyniku powodzi, pomieszczenia dydaktyczne uczelni zosta³y zalane. Uczelnia LMN by³a zmuszona wykonaæ w czerwcu
2010 r. remont lokali, przeznaczaj¹c na ten cel omówione na wstêpie
dochody z komercjalizacji wyników prac B+R, uzyskane w 2009 r.
W³adze finansowe uczelni, œwiadome, i¿ takie wydatkowanie dochodu
nie stanowi realizacji celów statutowych uczelni, uiœci³y podatek dochodowy od dochodu stanowi¹cego równowartoœæ wydatków poniesionych na remont. Wp³ata nale¿nego podatku, zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nast¹pi³a do
20 lipca 2010 r.
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Ponadto, PJB jest równie¿ zobowi¹zana do op³acania miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy i sk³adania rocznych deklaracji. Niemniej
w przypadku, gdy ca³oœæ osi¹ganych dochodów (w tym równie¿ dochody
z tytu³u komercjalizacji wyników prac B+R) PJB zamierza przeznaczyæ
wy³¹cznie na dzia³alnoœæ statutow¹, mo¿e ona uzyskaæ zwolnienie z obowi¹zku miesiêcznego wp³acania zaliczek. Warunkiem skorzystania z tego
zwolnienia jest z³o¿enie w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego pisemnego oœwiadczenia, ¿e PJB jest podatnikiem uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia okreœlonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych i wydatkuje zrealizowane dochody
wy³¹cznie na okreœlone w ustawie cele statutowe.
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UWAGA!
Ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mog¹ skorzystaæ okreœlone grupy podatników (np. spó³ki).
Brak mo¿liwoœci korzystania ze zwolnienia przedmiotowego bêdzie mia³ zatem istotny wp³yw na wzrost obci¹¿eñ podatkowych
w przypadku komercjalizacji wyników prac B+R poprzez tworze56
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nie spó³ek komercjalizuj¹cych z udzia³em PJB (zob. akapity 652
i 764).
Zwolnienie dochodów ze wzglêdu na ich przeznaczenie na cel statutowy
nie jest jedynym, z którego w praktyce mog¹ korzystaæ PJB. W szczególnoœci, zwolnieniem bezwarunkowym objête s¹ dochody PJB uzyskane
m.in. w formie65:
1) dotacji otrzymanych z bud¿etu pañstwa lub bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego;
2) œrodków bezzwrotnej pomocy uzyskanych od rz¹dów pañstw obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miêdzynarodowych instytucji finansowych, w tym tak¿e œrodków z programów ramowych badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji Unii Europejskiej oraz
z programów NATO;
3) œrodków otrzymanych od agencji rz¹dowych lub agencji wykonawczych, je¿eli agencje otrzyma³y œrodki na ten cel z bud¿etu pañstwa;
4) œrodków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako
pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udzia³em
œrodków europejskich, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych.
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UWAGA!
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, wydatki i koszty bezpoœrednio sfinansowane
œrodkami zwolnionymi z opodatkowania bêd¹ równie¿ wy³¹czone
z kosztu uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego
od osób prawnych (ograniczenie dotyczy równie¿ kosztów zwi¹zanych z przychodami wygenerowanymi z komercjalizacji wyników
prac B+R).
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Uczelnia LMN uzyska³a dotacjê, któr¹ wydatkowa³a na szkolenie pracowników zaanga¿owanych w proces komercjalizacji wyników prac
B+R.
Uczelnia sprzeda³a nastêpnie prawa do wyników prac B+R.

65

Art. 17 ust. 1 pkt 23, pkt 47, pkt 53 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Uczelnia nie bêdzie mog³a obni¿yæ wartoœci przychodu ze sprzeda¿y
tych wyników o wydatki poniesione na szkolenie pracowników, gdy¿
zosta³o ono sfinansowane z dotacji (tj. œrodków zwolnionych z opodatkowania).
2.6.2. Podatek od towarów i us³ug

130

Status PJB jako podatników VAT. Ustawa o VAT w art. 15 ust. 1, jako
podatników wymienia „osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce
osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, […], bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej
dzia³alnoœci”. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu „dzia³alnoœæ gospodarcza
obejmuje wszelk¹ dzia³alnoœæ producentów, handlowców lub us³ugodawców, […]. Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje równie¿ czynnoœci polegaj¹ce na wykorzystywaniu towarów lub wartoœci niematerialnych
i prawnych w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych”.
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UWAGA!
Na gruncie Ustawy o VAT obowi¹zuje autonomiczna definicja dzia³alnoœci gospodarczej. W œwietle tej definicji ka¿dy rodzaj dzia³alnoœci PJB (np. w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R) wymaga indywidualnej weryfikacji, czy podlega on opodatkowaniu
podatkiem od towarów i us³ug.
Z perspektywy podatku od towarów i us³ug, dzia³alnoœæ PJB mo¿na podzieliæ na czynnoœci opodatkowane VAT, czynnoœci zwolnione z VAT i czynnoœci niepodlegaj¹ce VAT.
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Status PJB jako podatnika VAT zale¿y od rodzaju podejmowanej przez ni¹
dzia³alnoœci.
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Komercjalizacja wyników prac B+R polegaj¹ca np. na ich sprzeda¿y lub
udzieleniu licencji do korzystania z tych wyników, stanowi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu Ustawy o VAT. W rezultacie, ww. dzia³alnoœæ co
do zasady podlega opodatkowaniu VAT.
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W praktyce, z perspektywy definicji dzia³alnoœci gospodarczej zawartej
w Ustawie o VAT, wiêkszoœæ PJB prowadzi jednak dzia³alnoœæ mieszan¹.
Oznacza to, ¿e PJB równolegle wykonuje czynnoœci, które s¹ b¹dŸ opodatkowane, b¹dŸ zwolnione z VAT lub w ogóle nie podlegaj¹ temu podat58
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kowi. Wyró¿nienie tych dwóch ostatnich kategorii jest równie¿ istotne
w kontekœcie komercjalizacji wyników badañ B+R, gdy¿ umo¿liwia okreœlenie, w jakim zakresie PJB ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i us³ug, zw³aszcza w przypadku tzw. wydatków
ogólnych66 (zob. akapit 470).
A zatem, wœród typów dzia³alnoœci prowadzonej przez PJB, mo¿na z perspektywy VAT wyró¿niæ m.in.:
1. Dzia³alnoœæ komercyjn¹, do której oprócz sprzeda¿y/udzielania licencji na korzystanie z wartoœci niematerialnych i prawnych, nale¿y przyk³adowo odp³atne œwiadczenie us³ug naukowo-badawczych,
wynajem pomieszczeñ, prowadzenie szkoleñ, organizacja konferencji, itp. Dzia³alnoœæ ta, co do zasady, stanowi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w rozumieniu ww. ustawy i podlega opodatkowaniu VAT.
2. Us³ugi edukacyjne, które s¹ zwolnione z VAT.
3. Dzia³alnoœæ statutow¹, finansowan¹ w szczególnoœci z dotacji podmiotowych, która co do zasady powinna pozostawaæ poza zakresem VAT.
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PJB wykonuj¹ca czynnoœci opodatkowane VAT (np. w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R) ma zasadniczo obowi¹zek rejestracji w urzêdzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT czynny.
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Natomiast w przypadku, gdy PJB œwiadczy wy³¹cznie us³ugi zwolnione
z VAT (np. us³ugi edukacyjne), powy¿sze zg³oszenie rejestracyjne nie jest
obowi¹zkowe. Zwolnienie z VAT i brak obowi¹zku rejestracji dla celów
VAT dotyczy równie¿ czynnoœci opodatkowanych VAT, je¿eli sprzeda¿
z tego tytu³u w poprzednim roku podatkowym nie przekroczy³a kwoty
50 000 z³ netto (tj. bez VAT)67. Brak koniecznoœci rejestracji VAT mo¿e
mieæ znaczenie dla nowopowstaj¹cych PJB, które jeszcze nie osi¹gaj¹
istotnych przychodów z tytu³u komercjalizacji wyników prac B+R.
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PJB musi jednak pamiêtaæ o tym, ¿e brak rejestracji PJB jako podatnika
VAT wi¹¿e siê z niemo¿noœci¹ odliczenia przez jednostkê podatku naliczonego przy dokonywanych zakupach, PJB musi dokonaæ kalkulacji,
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66

67

Prawo do odliczenia VAT naliczonego przys³uguje PJB jedynie w zakresie wykonywanych przez ni¹ czynnoœci opodatkowanych VAT.
Przy czym w latach 2010-2011 obowi¹zuje okres przejœciowy – tj. za 2010 r. limit wynosi 100 000 z³, a za 2011 r. i lata nastêpne 150 000 z³ przy zachowaniu okreœlonych obowi¹zków formalnych.
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które rozwi¹zanie (tj. skorzystanie/nie skorzystanie ze zwolnienia z VAT ze
wzglêdu na nieprzekroczenie limitu sprzeda¿y) jest dla niej bardziej op³acalne – zarówno pod wzglêdem ekonomicznym, jak i ze wzglêdu na
zwi¹zane z rejestracj¹ obci¹¿enia administracyjne.
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Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza PJB jako czynnoœæ opodatkowana
VAT. Realizacja projektu badawczego przez PJB nie stanowi dzia³alnoœci
gospodarczej (i w konsekwencji nie ³¹czy siê z czynnoœciami opodatkowanymi VAT) w sytuacji, gdy jednostka nie ma zamiaru skomercjalizowania wyników badañ.
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Jedynie w przypadku, gdy czynnoœci badawcze prowadzone s¹ na zlecenie zewnêtrznych podmiotów lub w celu póŸniejszego zbycia efektów tych
prac, powinny one stanowiæ czynnoœæ opodatkowan¹ VAT w ramach dzia³alnoœci gospodarczej PJB (zob. akapit 141).
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Zgodnie z przepisami o VAT , przez œwiadczenie us³ug rozumie siê ka¿de œwiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowoœci prawnej, które nie stanowi dostawy
towarów. Przez œwiadczenie us³ug rozumie siê równie¿ przeniesienie
praw do wartoœci niematerialnych i prawnych, bez wzglêdu na formê,
w jakiej dokonano czynnoœci prawnej.
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Powy¿sze oznacza, ¿e w obrocie krajowym, komercjalizacja wyników
prac B+R polegaj¹ca na transferze praw w³asnoœci intelektualnej
w formie np. zbycia autorskich praw maj¹tkowych lub udzielenia licencji
do korzystania z tych praw, na gruncie Ustawy o VAT zasadniczo bêdzie
stanowiæ œwiadczenie us³ug69.
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Stawki VAT. Od 1 stycznia 2006 r. obowi¹zuje 22% stawka VAT na
us³ugi naukowo-badawcze (wczeœniej korzysta³y one ze zwolnienia
z VAT). Od 1 stycznia 2011 r. planowana jest przez rz¹d podwy¿ka stawek
VAT o jeden punkt procentowy na okres trzyletni, w oparciu o za³o¿enia
przedstawione w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Pañstwa.

68

68
69
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Art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT.
Natomiast zbycie rzeczy ruchomej (np. prototypu innowacyjnego urz¹dzenia) stanowiæ
bêdzie, co do zasady, odp³atn¹ dostawê towaru.
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W przypadkach okreœlonych Ustawie o VAT istnieje mo¿liwoœæ zastosowania stawek obni¿onych. Przyk³adowo, 7% stawka VAT obejmuje us³ugi
œwiadczone przez twórców i artystów wykonawców (osoby fizyczne)
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie. Us³ugi te musz¹ byæ
jednak wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie
licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania70. Przepis ten ma znaczenie w odniesieniu do ewentualnego pozyskania przez
PJB praw do wyników prac B+R od osób fizycznych, np. naukowców
wspó³pracuj¹cych z jednostk¹ na podstawie umowy o dzie³o lub umowy-zlecenia (zob. akapit 512).
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UWAGA!
Œwiadczenie us³ug przez PJB w ramach dzia³alnoœci gospodarczej
zasadniczo podlega 22% stawce VAT.
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Moment powstania obowi¹zku podatkowego. Zgodnie z ogóln¹
71
zasad¹ , obowi¹zek podatkowy z tytu³u komercjalizacji wyników prac
B+R powstaje z chwil¹ wystawienia faktury, nie póŸniej ni¿ 7 dnia od wykonania tej us³ugi (w rozumieniu Ustawy o VAT) przez PJB.
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Instytut XYZ wniós³ do spó³ki ABC aport, którego przedmiotem by³a licencja (wartoœæ niematerialna i prawna). Aport wartoœci niematerialnych i prawnych stanowi œwiadczenie us³ugi za wynagrodzeniem
w formie udzia³ów (w rozumieniu Ustawy o VAT).
Instytut XYZ wystawi³ z tytu³u wniesienia aportu fakturê VAT w dniu
15 listopada z terminem p³atnoœci do 30 listopada. Wniesienie aportu
(wykonanie us³ugi) nast¹pi³o w dniu 20 listopada. P³atnoœæ, w formie
wydania udzia³ów spó³ki ABC do Instytutu XYZ, nast¹pi³a 25 listopada.
Obowi¹zek podatkowy powsta³ w dniu 15 listopada – z chwil¹ wystawienia faktury przez Instytut XYZ.
Je¿eli przed wykonaniem us³ugi (np. przed zbyciem patentu) PJB otrzyma³a czêœæ nale¿noœci (w charakterze zaliczki, przedp³aty raty itp.), obowi¹zek podatkowy w tej czêœci powstaje z chwil¹ otrzymania zaliczki.

70
71

Za³¹cznik 3 do Ustawy o VAT, pozycja 162.
Art. 19 ust. 4 Ustawy o VAT.
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Ustawa o VAT przewiduje szczególny moment powstania obowi¹zku po72
datkowego w zakresie:
– us³ug sprzeda¿y praw lub udzielania licencji i sublicencji,
– przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków towarowych (us³ugowych),
– oddania do u¿ywania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego
znaku towarowego gwarancyjnego,
– albo innych pokrewnych praw.
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W przypadku tych us³ug, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ otrzymania ca³oœci lub czêœci zap³aty, nie póŸniej jednak ni¿ z up³ywem terminu p³atnoœci okreœlonego w umowie lub fakturze.
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Uczelnia LMN sprzeda³a autorskie prawa maj¹tkowe do wynalazku firmie ABC.
Umowa sprzeda¿y zosta³a zawarta w dniu 15 listopada. W tym samym
dniu, uczelnia LMN wystawi³a fakturê z tytu³u sprzeda¿y ww. praw,
z terminem p³atnoœci do 30 listopada. Uczelnia otrzyma³a zap³atê
w dniu 25 listopada. Obowi¹zek podatkowy powsta³ w dniu 25 listopada – z chwil¹ otrzymania przez uczelniê zap³aty.
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Dzia³alnoœæ PJB zwolniona z VAT. PJB, które komercjalizuj¹ wyniki prac
B+R, oprócz dzia³alnoœci opodatkowanej VAT, mog¹ równie¿ wykonywaæ
czynnoœci zwolnione z VAT lub w ogóle niepodlegaj¹ce temu podatkowi.
Fakt prowadzenia przez PJB dzia³alnoœci zwolnionej z VAT ma wp³yw na
mo¿liwoœæ odliczenia VAT naliczonego w zwi¹zku z zakupami realizowanymi przez PJB. Dotyczy to przede wszystkim zakupów o charakterze
ogólnym, które wi¹¿¹ siê zarówno z dzia³alnoœci¹ zwolnion¹ z VAT (np.
us³ugi edukacyjne œwiadczone przez PJB) oraz dzia³alnoœci¹ podlegaj¹c¹
opodatkowaniu VAT (np. realizowane w ramach dzia³alnoœci komercjalizuj¹cej udzielenie licencji lub sprzeda¿ praw do wyników prac B+R, zob.
akapity 602 i 640).
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W powy¿szym kontekœcie, w odniesieniu do PJB zastosowanie mo¿e znaleŸæ zwolnienie dotycz¹ce us³ug w obszarze edukacji. Art. 43 ust. 1 pkt 1
Ustawy o VAT, zwalnia od podatku us³ugi wymienione w za³¹czniku nr 4
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Art. 19 ust. 13 pkt 9 w zwi¹zku z art. 28 pkt 1 Ustawy o VAT.
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74

do Ustawy, w tym us³ugi w obszarze edukacji (PKWiU ex 80) . Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Nie dotyczy ono zatem wszystkich œwiadczeñ wykonywanych np. przez uczelniê, lecz „wy³¹cznie tych, które stanowi¹ istotê us³ugi edukacyjnej b¹dŸ s¹ z ni¹ œciœle
zwi¹zane”75.Obecnie planowane jest doprecyzowanie zakresu zwolnienia
76
w zakresie us³ug edukacyjnych .
Dotacje na dzia³alnoœæ statutow¹ PJB a VAT. Zgodnie z ogóln¹ zasad¹
77
wyra¿on¹ w ustawie o VAT , do podstawy opodatkowania czynnoœci opodatkowanych VAT (np. polegaj¹cych na komercjalizacji wyników prac
B+R) doliczane s¹ otrzymane dotacje, subwencje i inne dop³aty o podobnym charakterze, maj¹ce bezpoœredni wp³yw na cenê us³ug œwiadczonych przez PJB.

153

Jednak dotacje otrzymywane przez PJB na dzia³alnoœæ statutow¹ powinny pozostawaæ poza zakresem VAT w przypadku, gdy nie wi¹¿¹ siê
z us³ugami œwiadczonymi przez PJB (np. gdy jednostki badawcze nie dokonuj¹ przeniesienia w³asnoœci wyników prac B+R).

154
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PRZYK£AD

Instytut XYZ posiada status instytutu badawczego, prowadz¹cego
dzia³alnoœæ naukow¹ i badawcz¹.
Instytut otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dotacjê podmiotow¹ na dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej oraz
dotacje celowe na dofinansowanie programów badawczych. Ponadto, instytut otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacjê celow¹ na finansowanie programu wieloletniego Pañstwowego Ins73
74

75
76

77

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug.
Dzia³ 80 PKWiU „Us³ugi w zakresie edukacji” zawiera m.in. grupowanie 80.3 „Us³ugi
szkolnictwa wy¿szego”, jak równie¿ grupowanie 80.4 „Us³ugi kszta³cenia ustawicznego
dla doros³ych i pozosta³ych form kszta³cenia”.
Wyrok WSA w Bia³ymstoku, z dnia 7 grudnia 2007 r. – I SA/Bk 528/07.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, który
skierowano 23 lipca 2010 r. do Komisji Finansów Publicznych, proponowane jest zwolnienie us³ug oraz dostawy towarów œciœle z takimi us³ugami zwi¹zanej œwiadczonych
przez uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze,
w zakresie kszta³cenia na poziomie wy¿szym. Celem zmian zaproponowanych w projekcie jest przede wszystkim uwzglêdnienie w przepisach ustawy o VAT nomenklatury
oraz symboli statystycznych PKWiU z 2008 r. Zmiana pozwoli podatnikom podatku VAT
na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla potrzeb podatku od towarów
i us³ug, jak i w dokumentacji statystycznej.
Art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.
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tytutu Badawczego. Dysponentem wyników prac badawczych jest
instytut, nie s¹ one w³asnoœci¹ Ministerstwa, które udzieli³o dotacji.
Z uwagi na to, ¿e Ministerstwa jedynie finansuj¹ projekty badawcze
(nie s¹ ich zleceniodawc¹), to nie wystêpuj¹ tu czynnoœci (œwiadczenie us³ug) podlegaj¹ce opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Instytut XYZ nie opodatkowuje podatkiem od towarów i us³ug wymienionych dotacji, traktuj¹c je jako przychody nie podlegaj¹ce opodatkowaniu.
(por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 3 lutego 2010 r. –
ILPP2/443-1535/09-3/BA.).

156

Odmiennie przedstawia siê sytuacja, gdy uzyskane przez PJB œrodki finansowe stanowi¹ czêœæ lub ca³oœæ np. dop³aty do ceny (kwoty nale¿nej)
za np. transfer wartoœci niematerialnych i prawnych, stanowi¹cych na
gruncie VAT us³ugê œwiadczon¹ na rzecz podmiotu zewnêtrznego (np.
przedsiêbiorcy). Wówczas kwota dop³aty wliczana jest u PJB do podstawy opodatkowania VAT i podlega opodatkowaniu VAT wed³ug stawki
w³aœciwej œwiadczeniu, którego dop³ata dotyczy78. Obowi¹zek podatkowy powstaje w tej sytuacji z chwil¹ uznania rachunku bankowego
79
podatnika .
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UWAGA!
Dotacje i subwencje dla PJB, które maj¹ charakter dop³aty do
ceny us³ug œwiadczonych przez PJB, powiêkszaj¹ kwotê nale¿n¹
stanowi¹c¹ podstawê opodatkowania VAT (np. dop³ata dla PJB
w celu zmniejszenia ceny po której PJB sprzedawaæ bêdzie licencjê na software wytworzony w ramach dzia³alnoœci B+R).
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ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.)

78

79
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Por. interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycz¹ca opodatkowania us³ug naukowo-badawczych, z dnia 10 lutego 2006 r. – PP3-812– 94/2006/BU/203.
Art. 19 ust. 21 Ustawy o VAT.
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–

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1997 r.
Nr 75, poz. 469, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U.
z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z póŸn. zm. )
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2010 r. Nr 96 poz. 615)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 619)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
Orzecznictwo:
–
Wyrok WSA w Bia³ymstoku, z dnia 7 grudnia 2007 r. – I SA/Bk 528/07
–
Interpretacja ogólna Ministra Finansów, z dnia 10 lutego 2006 r., dotycz¹ca
opodatkowania us³ug naukowo-badawczych – PP3-812– 94/2006/BU/203
–
Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 17 lipca 2009 r. – IPPB5/423-192/09-6/AS
–
Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 9 lutego 2010 r. – IPPB5/423-752/09-4/AM
–
Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach, z dnia 11 lutego 2010 r. – IBPBI/2/423-1331/09/PC
–
Interpretacja indywidualna Ministra Finansów – wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu, z dnia 3 lutego 2010 r. – ILPP2/443-1535/09-3/BA
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3. Wyniki prac badawczych i rozwojowych jako przedmiot
komercjalizacji
3.1. Wyniki prac badawczych i rozwojowych oraz zasady
ich ochrony
Wyniki (rezultaty) prac badawczych i rozwojowych, jako wytwory dzia³alnoœci intelektualnej cz³owieka, s¹ uznawane i chronione na podstawie
przepisów szeregu ró¿nych ustaw.

159

Niezale¿nie od tego, z jakim rodzajem wyniku (rezultatu) prac badawczych i rozwojowych mamy do czynienia (odnoœnie ró¿nic miêdzy poszczególnymi kategoriami wyników prac B+R zob. akapit 178 i nastêpne),
wyniki prac badawczych chroni Kodeks cywilny. Na mocy art. 23 Kodeksu
cywilnego, twórczoœæ naukowa, wynalazcza lub racjonalizatorska podlega
ochronie jako dobra osobiste cz³owieka.

160

W zale¿noœci od cech konkretnego wytworu ludzkiej myœli, a wiêc charakteru, jaki przybior¹ rezultaty prac B+R, mog¹ byæ one dodatkowo chronione na podstawie jeszcze innych regulacji prawnych.

161

W szczególnoœci, wyniki prac B+R, na podstawie ustaw szczególnych,
mog¹ stanowiæ m.in.:
1. Wynalazki chronione patentami (np. urz¹dzenia techniczne, substancje chemiczne, wynalazki biotechnologiczne).
2. Wzory u¿ytkowe chronione prawami ochronnymi (np. urz¹dzenia
techniczne mniej nowatorskie ni¿ wynalazki).
3. Wzory przemys³owe chronione prawami z rejestracji (np. projekt nadwozia pojazdu mechanicznego).
4. Topografie uk³adów scalonych chronione prawami z rejestracji.
5. Bazy danych chronione na podstawie Ustawy o ochronie baz danych,
a w niektórych przypadkach tak¿e jako utwory chronione Prawem autorskim (np. encyklopedia, która jest nie tylko usystematyzowanym
zbiorem danych, ale mo¿e odznaczaæ siê twórczym charakterem struktury lub treœci hase³).
6. Utwory (opisy, projekty, rysunki, artyku³y naukowe itp.) chronione
Prawem autorskim.

162

1

1

Dla odró¿nienia efektu prac badawczych i rozwojowych od praw, które do nich przys³uguj¹, konkretne efekty lub rezultaty tych prac bêd¹ okreœlane mianem „wytworu”.
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163

UWAGA!
Wyniki (rezultaty) prac badawczych i rozwojowych mog¹ tak¿e
stanowiæ tajemnicê przedsiêbiorstwa (odpowiednio, tajemnicê
PJB).

164

Nie jest tak¿e wykluczone (co do zasady) ³¹czne stosowanie ww. systemów ochrony w stosunku do okreœlonych rezultatów badañ, o ile wytwory
te spe³niaj¹ ³¹cznie cechy dwóch lub wiêcej chronionych dóbr intelektualnych.

165

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e poni¿sze uwagi odnosz¹ siê przede wszystkim do prawa polskiego. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e:
– wp³yw na polskie przepisy, a tak¿e praktykê (s¹dów czy urzêdów) wywieraj¹ przepisy Unii Europejskiej (czêsto stosowane wprost, np.
w wypadku Wspólnotowych Wzorów Przemys³owych – zob. akapity 177 i 228) oraz postêpowanie unijnych organów,
– Polskê wi¹¿¹ ponadto liczne umowy miêdzynarodowe dotycz¹ce
w³asnoœci intelektualnej.

166

UWAGA!
Zgodnie z zasad¹ terytorialnoœci praw w³asnoœci intelektualnej
(zob. akapit 174), do okreœlonej kwalifikacji wyników (rezultatów)
prac badawczych i rozwojowych oraz sposobów, wymogów czy
zakresu ich ochrony bêd¹ mia³y przede wszystkim zastosowanie
przepisy poszczególnych pañstw, w których PJB zamierza chroniæ
swoje dobra.

167

Szczególna ochrona rezultatów prac B+R, w szczególnoœci jej zakres,
warunki lub przes³anki, zale¿y od kwalifikacji danych rezultatów do odpowiedniej kategorii w³asnoœci intelektualnej.

168

Ochrona w³asnoœci intelektualnej wymaga najczêœciej podjêcia dodatkowych starañ, i to niezale¿nie od tego do jakiej kategorii bêdzie zaliczaæ
siê dany wytwór stanowi¹cy efekt (rezultat) prac badawczych. Te dodatkowe dzia³ania polegaj¹ w szczególnoœci na rejestracji wyniku okreœlonych prac B+R w Urzêdzie Patentowym RP (dalej „UPRP”) lub innej instytucji (miêdzynarodowej, unijnej lub w analogicznym do UPRP organie
w innym pañstwie, w którym PJB zamierza chroniæ swoje rozwi¹zanie).
68
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Rejestracja jako warunek ochrony dotyczy w szczególnoœci dóbr zaliczonych do w³asnoœci przemys³owej (kategorii wê¿szej ni¿ w³asnoœæ intelektualna), tj.:
a) wynalazków,
b) wzorów u¿ytkowych,
c) wzorów przemys³owych,
d) znaków towarowych,
e) oznaczeñ geograficznych,
f) topografii uk³adów scalonych.

169

Do w³asnoœci przemys³owej zalicza siê tak¿e projekty racjonalizatorskie,
które jednak nie wymagaj¹ rejestracji. Stanowi¹ one rozwi¹zania, które nie
wchodz¹ w sk³ad ¿adnej z wymienionych wy¿ej kategorii. Nadaj¹ siê one
jednak do wykorzystania z innych wzglêdów w ramach dzia³alnoœci gospodarczej (drobne zmiany i usprawnienia, takie jak pomys³y na now¹ organizacjê pracy, zasady obiegu dokumentów, modyfikacje ustawienia
maszyn itp.).

170

Wy¿ej wymieniony katalog obejmuje m.in. znaki towarowe (oznaczenia towarów lub us³ug) oraz oznaczenia geograficzne (wskazuj¹ce na miejsce
pochodzenia produktów), które nie maj¹ jednak wiêkszego znaczenia
z punktu widzenia prac B+R. Pozosta³e dobra (wynalazki, wzory u¿ytkowe, wzory przemys³owe oraz topografie uk³adów scalonych) bêd¹ w dalszej czêœci okreœlane ³¹cznie jako „dobra w³asnoœci przemys³owej”.

171

Czasem ochrona nie wymaga jednak ¿adnych dodatkowych starañ (tak
jak w przypadku praw autorskich) lub wymaga wy³¹cznie podjêcia pewnych dzia³añ faktycznych (tak jak w przypadku tajemnicy przedsiêbiorstwa).

172

173

PRZYK£AD

I
Dr Jan Kowalski opisa³ w swojej publikacji powsta³¹ wed³ug w³asnego
pomys³u koncepcjê (ideê) zagospodarowania przestrzeni miejskiej
wokó³ nowopowsta³ych budynków mieszkalnych w Warszawie. Nie
bêd¹c pewnym odbioru swojego utworu, nie rozpowszechni³ go jednak i, czasowo, od³o¿y³ „do szuflady”. Tym niemniej, ju¿ od momentu
ustalenia, tj. w tym przypadku przelania koncepcji na papier tak, i¿
przynajmniej teoretycznie, ktoœ inny ni¿ autor mo¿e zapoznaæ siê
69
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z jego treœci¹ (chocia¿ oprócz autora nikt jego utworu nie widzia³),
przedmiotowy utwór podlega ochronie Prawa autorskiego.
II
Uczelnia LMN wesz³a w posiadanie wyników badañ, które mog¹ stanowiæ podstawê do dalszych prac, a których wynikiem mo¿e okazaæ
siê mo¿liwy do opatentowania wynalazek. Do chwili zakoñczenia prac
nad wynalazkiem pojawia siê jednak problem ochrony dotychczasowych, czêœciowych wyników. Uczelnia powinna wiêc podj¹æ dzia³ania
maj¹ce na celu ochronê tych wyników jako tajemnicy przedsiêbiorstwa. W tym celu Uczelnia LMN podejmuje szereg dzia³añ zabezpieczaj¹cych, w tym m.in.: sk³aduje ww. wyniki w miejscu o ograniczonym i ewidencjonowanym dostêpie (np. w sejfie), instaluje ograniczenia dostêpu do wyników gromadzonych w formie elektronicznej
(has³a, inne systemy identyfikacyjne), zobowi¹zuje pracowników (na
piœmie, np. w formie aneksu do umowy o pracê) do zachowania poufnoœci w odniesieniu do ww. danych. Wszystkie dzia³ania wymienione
powy¿ej, poza zwiêkszeniem bezpieczeñstwa danych sprawiaj¹, i¿
w wypadku ich „wycieku” lub innego udostêpnienia bez zgody uczelni, uczelni bêdzie przys³ugiwa³a ochrona prawna (np. roszczenie odszkodowawcze wobec naruszyciela tajemnicy).

174

Typow¹ cech¹ praw w³asnoœci intelektualnej jest ich terytorialny charakter. Oznacza to, ¿e, z zastrze¿eniem kilku wyj¹tków (zob. akapity 176
i 228), prawa w³asnoœci intelektualnej zapewniaj¹ ochronê okreœlonym
wytworom, wy³¹cznie na terytorium danego pañstwa. Je¿eli uprawniony
korzysta lub ubiega siê o ochronê w kilku pañstwach, uprawnienia, które
bêd¹ mu przys³ugiwaæ bêd¹ w istocie stanowiæ zbiór pojedynczych, niezale¿nych od siebie praw obowi¹zuj¹cych w poszczególnych pañstwach.
Nawet Patent Europejski (zob. akapit 201) przyznawany jest na poszczególne pañstwa wskazane przez uprawnionego.

175

Po pierwsze, powy¿sze stwierdzenie oznacza, ¿e ka¿dy, komu zale¿y na
jak najszerszym zakresie ochrony (pod wzglêdem terytorialnym), powinien ubiegaæ siê o patent (lub inne prawo) we wszystkich pañstwach,
w których ochronê uwa¿a za istotn¹ dla swoich interesów (np. zamierza
prowadziæ tam swoj¹ dzia³alnoœæ, w szczególnoœci eksploatowaæ tam
ekonomicznie swoje rozwi¹zanie lub obawia siê jego bezprawnego wykorzystania). Po drugie, wskazana regu³a sprawia, ¿e decyzja (np. o udzieleniu patentu) odpowiedniego organu (zw³aszcza urzêdu patentowego) jednego pañstwa nie ma, formalnie rzecz bior¹c, wp³ywu na decyzjê organu
70
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w innym pañstwie. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e decyzje te bêd¹ siê ró¿ni³y.
Ponadto, w przypadku, w którym dany urz¹d udzieli prawa (np. patentu),
zasady ochrony (prawa i obowi¹zki osoby/spó³ki, której prawa udzielono)
bêd¹ okreœlone przepisami obowi¹zuj¹cymi pañstwie, na terenie którego
urz¹d dzia³a.
Najpowszechniej chronione s¹ prawa autorskie do utworów, poniewa¿
wiêkszoœæ pañstw na œwiecie uznaje utwory powsta³e w innym pañstwie
za objête ochron¹ tak¿e na ich terytorium. Zakres ochrony praw autorskich, pomimo ich prawie powszechnej wzajemnej uznawalnoœci, mo¿e
siê jednak ró¿niæ w zale¿noœci od kraju ze wzglêdu na ró¿nice wynikaj¹ce
z ustawodawstwa krajowego (przyk³adowo, w Polsce prawo do ¿¹dania
bycia wymienionym jako autor jest niezbywalne, twórca nie mo¿e siê go
wiêc nieodwo³alnie zrzec, rozwi¹zanie takie nie jest jednak wcale powszechne).

176

Pewnymi wyj¹tkami od zasady terytorialnoœci s¹, jak dot¹d wy³¹cznie:
Wspólnotowy Znak Towarowy oraz Wspólnotowy Wzór Przemys³owy, na
które prawa udzielane s¹ przez Urz¹d ds. Harmonizacji Rynku Wewnêtrznego w Alicante (dalej „OHIM”2) na obszar ca³ej Unii Europejskiej. W pewnym sensie jest to wiêc rozszerzenie zasady terytorialnoœci na ca³e terytorium Unii (wiêcej na temat Wspólnotowego Wzoru Przemys³owego – zob.
akapit 228).

177

3.1.1. Wyniki prac B+R jako wynalazki

Wynalazki. Wynikiem (rezultatem) prac badawczych i rozwojowych mo¿e
byæ wynalazek. Wynalazek to:
a) rozwi¹zanie techniczne stanowi¹ce okreœlony wytwór (np. urz¹dzenie), lub
b) sposób wytwarzania danego wytworu (np. sposób otrzymywania
okreœlonej substancji chemicznej).

178

W pierwszym przypadku ochronie podlegaj¹ w³aœciwoœci samego wytworu (np. funkcje danego urz¹dzenia), w drugim zdatnoœæ danego sposobu
(metody) do otrzymania wytworu o okreœlonych w³aœciwoœciach. Je¿eli
wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wytworów, wówczas patent
obejmuje tak¿e wytwory powsta³e wed³ug tego sposobu.

179

2

Z ang. Office for Harmonization in the Internal Market.
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Z powy¿szego wynika, ¿e ekonomiczna eksploatacja wynalazku, w zale¿noœci od jego rodzaju, mo¿e polegaæ na:
1) wytwarzaniu (i, przyk³adowo, sprzeda¿y) okreœlonych wytworów (na
przyk³ad urz¹dzeñ elektronicznych, których konstrukcja stanowi wynalazek), lub
2) korzystaniu w inny sposób z tych wytworów (na przyk³ad œwiadczeniu us³ug przy ich u¿yciu), lub
3) je¿eli wynalazek sprowadza siê do sposobu wytwarzania okreœlonych
wytworów (przyk³adowo, istot¹ wynalazku jest sposób otrzymywania
okreœlonej substancji chemicznej), stosowaniu (na zasadzie wy³¹cznoœci) ww. metody,
4) dodatkowo tak¿e na sprzeda¿y lub innej formie uzyskiwania korzyœci
(na przyk³ad na wy³¹cznym stosowaniu wytworów powsta³ych na
skutek zastosowania tej metody).

181

Ekonomiczna eksploatacja wynalazku mo¿e byæ podejmowana przez samego w³aœciciela patentu lub przez inne osoby, je¿eli:
a) patent zostanie na nie przeniesiony (np. sprzedany),
b) w³aœciciel patentu zezwoli na korzystanie z wynalazku innej osobie
(udzieli licencji).

182

Wynalazek mo¿e byæ chroniony patentem. Patentów na wynalazki udziela
UPRP (a w innych pañstwach ich krajowe urzêdy patentowe), a tak¿e
3
EPO z siedzib¹ w Monachium (zob. akapit 201).

183

Wynalazkiem w rozumieniu Prawa w³asnoœci przemys³owej s¹ rozwi¹zania
4
techniczne, które ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce cechy :
1. S¹ nowe. Nowoœæ wynalazku oznacza, ¿e nie jest on w chwili zg³oszenia (lub innym czasie, wed³ug którego oznacza siê na zasadzie
wyj¹tku pierwszeñstwo do uzyskania patentu – zob. akapit 184) czêœci¹ stanu techniki. Przez stan techniki rozumie siê wszystko to, co
zosta³o udostêpnione do wiadomoœci powszechnej. Dotyczy to, co
do zasady, ca³ego œwiata. Przyk³adowo, nie mo¿na wiêc opatentowaæ
ko³a, choæ nikt nigdy nie udzieli³ na ko³o patentu.
3

4
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Z ang. European Patent Office – Europejski Urz¹d Patentowy. Jest to organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej, który ocenia zg³oszenia wniosków o patenty
europejskie i je przyznaje.
Ka¿da z ww. cech wynalazków (warunków uznania za wynalazek) zosta³a w szczegó³owy sposób zdefiniowana ustawowo.
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2. Posiadaj¹ poziom wynalazczy. Wynalazek uwa¿a siê za posiadaj¹cy
poziom wynalazczy, je¿eli nie wynika on dla znawcy (specjalisty
w danej dziedzinie) w sposób oczywisty ze stanu techniki (tzw. nieoczywistoœæ wynalazku). Przyk³adowo, substancja uzyskana z kilku
istniej¹cych wczeœniej sk³adników, której wszystkie w³aœciwoœci stanowi¹ sumê w³aœciwoœci substancji sk³adowych nie bêdzie mia³a poziomu wynalazczego.
3. Nadaj¹ siê do przemys³owego stosowania. Wynalazek uwa¿any
jest za nadaj¹cy siê do przemys³owego stosowania:
a) je¿eli wed³ug wynalazku mo¿e byæ uzyskiwany wytwór (tj. mo¿na
odtworzyæ wynalazek w realnym œwiecie, przyk³adowo, konstruowaæ urz¹dzenia odpowiadaj¹ce wynalazkowi, co do zasady,
w nieograniczonej liczbie), lub
b) je¿eli wed³ug wynalazku mo¿e byæ realizowany sposób w rozumieniu technicznym (tzn. je¿eli wynalazek daje wskazówki, jakie
czynnoœci nale¿y podj¹æ, aby osi¹gn¹æ efekt – na przyk³ad uzyskaæ okreœlony wytwór), rozwi¹zanie, którego nie da siê odtworzyæ w procesie przemys³owym (przyk³adowo, ze wzglêdu na koniecznoœæ wykorzystania substancji, która nie istnieje w naturalnym œwiecie) nie bêdzie mo¿liwe do opatentowania.
Zg³oszenie wynalazku (podobnie jak i pozosta³ych dóbr w³asnoœci przemys³owej) wymaga wykazania, ¿e zg³aszaj¹cemu przys³uguje prawo pierwszeñstwa do jego zg³oszenia, to znaczy, ¿e jako pierwszy dokonuje on
zg³oszenia danego dobra.

184

Pierwszeñstwo jest rozumiane szeroko. Nie oznacza bowiem wy³¹cznie
tego, ¿e przed zg³aszaj¹cym nikt inny nie dokona³ zg³oszenia w UPRP.
Ten sam skutek, co zg³oszenie dobra w³asnoœci przemys³owej do UPRP
wywo³uje pierwsze prawid³owe zg³oszenie tego dobra w innym pañstwie.
Zg³aszaj¹cy mo¿e wówczas zg³osiæ swój wynalazek (lub inne dobro)
w okresie 12 miesiêcy (dla wynalazków i wzorów u¿ytkowych) lub 6 miesiêcy (dla wzorów przemys³owych) od daty zg³oszenia w innym pañstwie
do UPRP. Je¿eli w ww. okresie ktoœ inny zg³osi³by takie dobro, to zg³oszenie to bêdzie nieskuteczne a zg³aszaj¹cy bêdzie wówczas traktowany, jakby to jemu przys³ugiwa³o pierwszeñstwo (jest to tzw. uprzednie pierwszeñstwo).

185

Uprzednie pierwszeñstwo przys³uguje równie¿ w przypadku wystawienia
wynalazku, wzoru u¿ytkowego, albo wzoru przemys³owego w Polsce lub

186
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za granic¹, na oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawie miêdzynarodowej,
je¿eli zg³oszenie w UPRP nast¹pi w okresie 6 miesiêcy od tej daty.

187

Opisane powy¿ej prawo uprzedniego pierwszeñstwa, przys³uguje twórcy
dobra w³asnoœci przemys³owej. Niemniej omawiane prawo mo¿e byæ
przeniesione na inne podmioty. Nabywca takiego prawa bêdzie móg³
wówczas powo³ywaæ siê na nie przed UPRP. Przeniesienie prawa pierwszeñstwa ma jednak sens w wypadku (jednoczesnego) przeniesienia
prawa do zg³oszenia wynalazku, wzoru u¿ytkowego albo wzoru przemys³owego. S¹ to jednak prawa niezale¿ne (zob. akapit 340).
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Za wynalazki nie uwa¿a siê jednak :
1) odkryæ, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze wy³¹cznie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotycz¹cych dzia³alnoœci umys³owej lub gospodarczej oraz gier;
4) wytworów, których niemo¿liwoœæ wykorzystania mo¿e byæ wykazana
w œwietle powszechnie przyjêtych i uznanych zasad nauki (np. perpetuum mobile);
5) programów do maszyn cyfrowych, w szczególnoœci programów komputerowych;
6) przedstawienia informacji.

189

Patentów nie udziela siê na:
1) wynalazki, których wykorzystywanie by³oby sprzeczne z porz¹dkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami6;
2) odmiany roœlin lub rasy zwierz¹t oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roœlin lub zwierz¹t (tj. w szczególnoœci przez krzy¿owanie lub
selekcjonowanie), nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami7;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierz¹t metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub
zwierzêtach, chocia¿ nie dotyczy to produktów, a w szczególnoœci
substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu8.

5

5
6
7
8
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Art.
Art.
Art.
Art.

28
29
29
29

Prawa w³asnoœci przemys³owej.
ust. 1 pkt 1 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
ust. 1 pkt 2 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
ust. 1 pkt 3 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
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Przez uzyskanie patentu, PJB nabywa prawo wy³¹cznego korzystania
z wynalazku w sposób zarobkowy na ca³ym obszarze Polski lub w ka¿dym innym kraju, w którym uzyskuje patent (wy³¹czne prawo do zarabiania na wynalazku). Czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty
dokonania zg³oszenia wynalazku w UPRP (ewentualnie w EPO lub
w UPRP w celu zainicjowania procedury przed EPO – zob. akapit 195).
Dwudziestoletnia ochrona patentowa jest obecnie najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem na œwiecie (przynajmniej w przypadku cz³onków Œwiatowej Organizacji Handlu).

190

Szczególn¹ kategoriê stanowi¹ wynalazki biotechnologiczne dotycz¹ce
wytworu sk³adaj¹cego siê z materia³u biologicznego lub zawieraj¹cego
taki materia³ albo sposobu, za pomoc¹ którego materia³ biologiczny jest
wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Za wynalazki biotechnologiczne, na które mog¹ byæ udzielane patenty, uwa¿a siê przede
wszystkim:
1) wynalazki stanowi¹ce materia³ biologiczny, który jest wyizolowany ze
swojego naturalnego œrodowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet je¿eli poprzednio wystêpowa³ w naturze (np. komórka Brassica oleracea i sposób otrzymywania komórki Brassica oleracea – wynalazek dotyczy komórek roœliny B.oleracea, do cytoplazmy
których wprowadzono drog¹ fuzji protoplastów mitochondria zawieraj¹ce DNA, który przynajmniej czêœciowo pochodzi z komórek roœliny B.napus);
2) wynalazki stanowi¹ce element wyizolowany z cia³a ludzkiego lub
w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, w³¹cznie z sekwencj¹ lub czêœciow¹ sekwencj¹ genu, nawet je¿eli budowa tego elementu jest identyczna z budow¹ elementu naturalnego (przyk³adowo,
komórka otrzymana z ludzkiej embrionalnej komórki nerki poprzez fuzjê ludzkich embrionalnych komórek nerki i zmodyfikowanych komórek ch³oniaka Burkitta, a tak¿e sposób jej wytwarzania oraz linia komórkowa);
3) wynalazki dotycz¹ce roœlin lub zwierz¹t, je¿eli mo¿liwoœci techniczne
stosowania wynalazku nie ograniczaj¹ siê do szczególnej odmiany
roœlin lub rasy zwierz¹t (Krebsmaus/mysz do badañ nad rakiem – genom zwierzêcia zmodyfikowano tak, aby u potomstwa bezpoœrednio
po narodzinach pojawia³y siê dziedziczne choroby nowotworowe).

191

Wynalazek tajny. Wynalazek dokonany przez polskiego obywatela mo¿e
byæ uznany za tajny, je¿eli dotyczy obronnoœci lub bezpieczeñstwa Pañ-
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stwa. Dotyczy to w szczególnoœci: rodzajów broni lub sprzêtu wojskowego oraz sposobów walki; œrodków technicznych stosowanych przez
s³u¿by pañstwowe; nowych rodzajów wyposa¿enia i sprzêtu oraz sposobów ich wykorzystywania przez te s³u¿by. Wynalazek tajny stanowi tajemnicê pañstwow¹. O tajnoœci wynalazku dotycz¹cego obronnoœci lub
bezpieczeñstwa Pañstwa postanawiaj¹ Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnêtrznych lub Szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
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Uznanie wynalazku za tajny oznacza, ¿e jego zg³oszenia mo¿na dokonaæ
tylko w celu zastrze¿enia pierwszeñstwa do uzyskania patentu, lecz
w okresie jego tajnoœci UPRP nie rozpatruje tego zg³oszenia. Przede
wszystkim jednak, prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zg³oszony w Urzêdzie Patentowym w celu zastrze¿enia pierwszeñstwa przechodzi, za odszkodowaniem, na Skarb Pañstwa. Decyzja ta poci¹ga wiêc
za sob¹ rodzaj wyw³aszczenia uprawnionego.
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Za tajny mo¿e równie¿ zostaæ uznany wzór u¿ytkowy dotycz¹cy obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa (wzorami takimi mog¹ byæ np. wzory broni, pojazdów mechanicznych, umocnieñ, specjalnych œrodków ³¹cznoœci
9
przewodowej i bezprzewodowej) .
3.1.2. Uzyskanie patentu

195

Uzyskanie patentu mo¿e polegaæ na skorzystaniu z jednej z trzech dostêpnych w Polsce procedur, odpowiadaj¹cych trzem systemom ochrony
wynalazków, tj.:
1. System krajowy. Postêpowanie przed UPRP w celu uzyskania patentu wy³¹cznie na terytorium Polski.
2. System regionalny. Postêpowanie przed EPO, lecz z mo¿liwoœci¹
jego wszczêcia tak¿e przed UPRP, w celu uzyskania Patentu Europejskiego na wybrane przez zg³aszaj¹cego (PJB) kraje.
3. System miêdzynarodowy. Postêpowanie wszczynane przed
UPRP/EPO, w celu wstêpnego uzyskania informacji na temat mo¿liwoœci opatentowania wynalazku we wskazanych krajach, a nastêpnie
9

76

§ 13 ust. 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów u¿ytkowych dotycz¹cych obronnoœci lub bezpieczeñstwa Pañstwa
(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1056).
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przejœcie do fazy postêpowañ rejestracyjnych w poszczególnych pañstwach wybranych przez zg³aszaj¹cego (PJB).
W ka¿dym przypadku ochrona wynalazku trwa 20 lat i jest liczona od daty
dokonania zg³oszenia rozwi¹zania (a wiêc wszczêcia procedury rejestracyjnej).

196

Za zg³oszenie wynalazku w UPRP nale¿y wnieœæ op³atê w wysokoœci
550 z³ (500 z³ w przypadku zg³oszeñ dokonywanych w postaci elektronicznej). W przypadku postêpowania przed EPO op³ata podstawowa wynosi 105 € (w wypadku zg³oszenia w formie elektronicznej), lub 190 € (w wypadku zg³oszenia w formie pisemnej). Nale¿y jednak liczyæ siê z dodatkowymi kosztami obejmuj¹cymi publikacje, prowadzenie badañ i poszukiwañ.

197

W celu uzyskania patentu nale¿y dokonaæ zg³oszenia wynalazku w UPRP.
10
Zg³oszenie powinno zawieraæ m.in. :
1) opis rozwi¹zania ujawniaj¹cy jego istotê;
2) zastrze¿enia patentowe okreœlaj¹ce w sposób zwiêz³y i jednoznaczny
(przez podanie cech technicznych rozwi¹zania) zakres przedmiotowy
rozwi¹zania, który ma byæ zastrze¿ony;
3) rysunki je¿eli s¹ one niezbêdne do zrozumienia wynalazku;
4) skrótowy opis, bêd¹cy zwiêz³¹ i jasn¹ informacj¹, okreœlaj¹c¹ przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwi¹zania.

198

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ na piœmie, w tym tak¿e za pomoc¹ telefaksu
lub w postaci elektronicznej, przy u¿yciu specjalnego oprogramowania
oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego. W przypadku zg³oszenia telefaksem nale¿y dostarczyæ orygina³ zg³oszenia w terminie 30 dni od daty
nadania.

199

Decyzja o udzieleniu b¹dŸ o odmowie udzielenia patentu zostaje wydana
po przeprowadzeniu badañ przez ekspertów UPRP (ewentualnie EPO lub
innych urzêdów patentowych w wypadku pozosta³ych procedur). Badania
prowadzi siê w celu sprawdzenia, czy zg³oszone rozwi¹zanie stanowi wynalazek podlegaj¹cy patentowaniu. W szczególnoœci, czy jest ono nowym
rozwi¹zaniem technicznym, nadaj¹cym siê do przemys³owego stosowania i posiadaj¹cym poziom wynalazczy (zob. akapit 183). Urz¹d sprawdza

200

10

Art. 31 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
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tak¿e, czy rozwi¹zanie takie nie zosta³o ju¿ opatentowane lub zg³oszone
wczeœniej.

201

Procedura uzyskania Patentu Europejskiego polega na tym, ¿e PJB mo¿e
z³o¿yæ wniosek o patent w dowolnym krajowym urzêdzie patentowym
(tak¿e w UPRP) wskazuj¹c, dla których pañstw europejskich (stron Konwencji o patencie europejskim) zg³aszaj¹cy domaga siê ochrony. Patent
Europejski wywiera w kraju wskazanym przez wnioskodawcê te same
skutki, co patenty krajowe. Procedura przed EPO pozwala na znaczn¹
oszczêdnoœæ czasu i œrodków, w porównaniu z prowadzeniem odrêbnych
postêpowañ w celu uzyskania patentu w poszczególnych krajach.

202

UWAGA!
Przydatne adresy internetowe:
Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP): www.uprp.pl
Europejski Urz¹d Patentowy (EPO): www.epo.org

203

W celu ³atwiejszego uzyskania patentu w wiêcej ni¿ jednym pañstwie oraz
prowadzenia równoleg³ych postêpowañ w przedmiocie udzielenia patentu, PJB mo¿e skorzystaæ tak¿e z miêdzynarodowej procedury wynikaj¹cej
z Uk³adu o wspó³pracy patentowej (dalej „procedura PCT”)11, którego
stronami jest obecnie ponad 140 pañstw na ca³ym œwiecie. Podstawow¹
zaletê procedury PCT stanowi mo¿liwoœæ przeprowadzenia wstêpnych badañ co do mo¿liwoœci opatentowania danego wynalazku na szerokim planie miêdzynarodowym. W ramach przedmiotowej procedury PJB sk³ada
jeden wniosek do krajowego urzêdu i dopiero po uzyskaniu weryfikacji
jego potencja³u, podejmuje decyzjê o wszczêciu poszczególnych, krajowych postêpowañ patentowych.

204

Procedura PCT nie prowadzi do uzyskania nowego rodzaju patentu (tak
jak ma to miejsce w przypadku Patentu Europejskiego). Jej celem jest jedynie u³atwienie uzyskania ochrony wynalazków przez patenty krajowe
w innych pañstwach. Omawiana procedura sk³ada siê z dwóch faz:
1) fazy miêdzynarodowej, w której okreœlone urzêdy patentowe (np.
australijski, chiñski, kanadyjski, japoñski, rosyjski, amerykañski, europejski) prowadz¹ poszukiwania wynalazków zbli¿onych do rozwi¹zania zg³oszonego przez PJB (w celu wstêpnego sprawdzenia, czy wy11

78

Z ang. Patent Cooperation Treaty – w skrócie „PCT”.
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nalazek mo¿e uzyskaæ ochronê, czy te¿ podobne rozwi¹zanie ju¿
opatentowano);
2) fazy krajowej, w której (oddzielnie we wszystkich krajach, w których
PJB zamierza uzyskaæ patent) krajowe urzêdy patentowe dokonuj¹
pe³nego badania wynalazku i wydaj¹ decyzjê o udzieleniu (lub odmowie udzielenia) patentu, decyzje poszczególnych urzêdów s¹ w tej
kwestii zupe³nie niezale¿ne od siebie.
Procedura PCT eliminuje koniecznoœæ wszczynania pe³nej procedury
przed urzêdem patentowym w ka¿dym pañstwie, w którym PJB chce
chroniæ swoje rozwi¹zanie. W zamian PJB otrzymuje mo¿liwoœæ wstêpnego sprawdzenia, gdzie mo¿liwe bêdzie uzyskanie ochrony na jej wynalazek. Dopiero po sprawdzeniu potencja³u wynalazku, PJB podejmuje decyzjê o skierowaniu rozwi¹zania do drugiej fazy, w wyniku której mo¿e uzyskaæ patenty w wybranych krajach.
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W tabeli 3.1 zamieszczono najwa¿niejsze zalety i wady poszczególnych
procedur.

206

TABELA 3.1. ZALETY I WADY PROCEDUR PATENTOWYCH
Rodzaj procedury

Zalety

Procedura krajowa

– najni¿sze koszty

Wady

Procedura przed
EPO

– mo¿liwoœæ uzyskania patentu – wy¿sze koszty ni¿ przypadku
we wszystkich wybranych
procedury krajowej (oraz kopañstwach (na podstawie jedszty dodatkowe)
nego wniosku)

Procedura PCT

– mo¿liwoœæ uzyskania patentu – stosunkowo wysokie koszty
w porównaniu z pojedynczym
we wszystkich wybranych
zg³oszeniem krajowym
pañstwach (na podstawie jednego wniosku)

– ochrona tylko na terytorium
Polski

– mo¿liwoœæ wstêpnego sprawdzenia potencja³u wynalazku
– ni¿sze koszty i mniej formalnoœci ni¿ w przypadku odrêbnych postêpowañ przed poszczególnymi urzêdami patentowymi
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Tabela 3.2 przedstawia przyk³adowe zestawienie kosztów w postêpowaniu o udzielenie patentu. Szczegó³owe wyliczenie kosztów danego postêpowania zale¿y od konkretnego przypadku. Op³aty w postêpowaniu ulegaj¹ tak¿e zmianom w czasie. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronach UPRP oraz EPO (zob. ramkê w akapicie 202)
TABELA 3.2. PRZYK£ADOWE OP£ATY W POSTÊPOWANIU O UDZIELENIE
PATENTU
Rodzaj procedury
Procedura krajowa

Przyk³adowe op³aty
– op³ata za zg³oszenie: 500/550 z³
– op³ata za publikacjê informacji o udzielonym patencie: 90 z³
– op³ata za publikacjê oœwiadczenia o gotowoœci udzielenia licencji: 100 z³

Procedura przed EPO

– op³ata za zg³oszenie: 105/190 €
– op³ata za przeprowadzenie poszukiwañ: 1 105 €
– op³ata za wyznaczenie jednego lub wiêkszej liczby pañstw
cz³onkowskich: 525 €
– op³ata za przeprowadzenie badañ: 1 480 €
– op³ata za udzielenie patentu: 830 €

Procedura PCT
(op³aty ponoszone, gdy
zg³oszenie dokonywane
jest w UPRP)

– op³ata za przekazanie zg³oszenia patentowego dokonanego
w UPRP do procedury miêdzynarodowej: 300 z³
– op³ata za zg³oszenie: 1 330 franków szwajcarskich
– op³ata za przeprowadzenie poszukiwañ: 1 785 €
– op³ata za przeprowadzenie badania wstêpnego: 1 760 €
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Tabela 3.3 przedstawia porównanie najwa¿niejszych etapów poszczególnych procedur.
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TABELA 3.3. ETAPY PROCEDUR PATENTOWYCH
Procedura krajowa
– dokonanie
w UPRP

Procedura przed EPO

zg³oszenia – dokonanie
w UPRP

– badania formalno-prawne – przekazanie
do EPO
– badanie stanu techniki

Procedura PCT

zg³oszenia – dokonanie
w UPRP

zg³oszenia

zg³oszenia – przekazanie
zg³oszenia
do fazy miêdzynarodowej

z dziedziny, której dotyczy – badania formalno-prawne – faza
miêdzynarodowa
rozwi¹zanie (sporz¹dze- – badanie stanu techniki
(poszukiwania prowadzonie raportu z poszukiwañ)
ne przez wybrane urzêdy
z dziedziny, której dotyczy
patentowe) oraz spo– og³oszenie o zg³oszeniu
rozwi¹zanie
rz¹dzenie raportu
wynalazku w Biuletynie – publikacja
zg³oszenia
UPRP
–
faza krajowa (pe³ne badawraz z raportem o stanie
nie rozwi¹zania przez
– badanie
merytoryczne
techniki
krajowe urzêdy patentowe
zdolnoœci patentowej wy- – badanie
merytoryczne
wskazane przez wnioskonalazku (czy rozwi¹zanie
zdolnoœci patentowej wydawcê lub EPO)
ma cechy wynalazku)
nalazku (czy rozwi¹zanie
– wydanie decyzji (o udziema cechy wynalazku)
leniu lub odmowie udzie- – wydanie decyzji (o udzielenia patentu)
leniu lub odmowie udzielenia patentu)

3.1.3. Wyniki prac B+R a wzory u¿ytkowe

Wynikiem (rezultatem) prac badawczych nie zawsze jest wynalazek. Prace
badawcze mog¹ doprowadziæ do powstania nieco mniej nowatorskiego
wytworu lub rozwi¹zania okreœlanego mianem wzoru u¿ytkowego. Wzór
u¿ytkowy stanowi odrêbne (niezale¿ne) od wynalazku rozwi¹zanie, chocia¿ niektóre cechy wzorów u¿ytkowych zbli¿aj¹ je do wynalazków.

209

Wzorem u¿ytkowym (zwanym czasem „ma³ym wynalazkiem”) jest nowe
i u¿yteczne rozwi¹zanie o charakterze technicznym, dotycz¹ce kszta³tu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwa³ej postaci. W szczególnoœci,
wzór taki uwa¿a siê za rozwi¹zanie u¿yteczne, je¿eli pozwala ono na
osi¹gniêcie celu maj¹cego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Ponadto, tak jak w przypadku wynalazku, nowoœæ
wzoru u¿ytkowego oznacza, ¿e w chwili zg³oszenia (lub innym czasie,
wed³ug którego okreœla siê, na zasadzie wyj¹tku, pierwszeñstwo do uzyskania prawa ochronnego) nie jest on czêœci¹ stanu techniki (por. akapit 183).
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Tak samo jak w przypadku wynalazków, za wzory u¿ytkowe nie uwa¿a
siê jednak: odkryæ, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów
o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotycz¹cych
dzia³alnoœci umys³owej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których
niemo¿liwoœæ wykorzystania mo¿e byæ wykazana w œwietle powszechnie
przyjêtych i uznanych zasad nauki, programów do maszyn cyfrowych;
przedstawienia informacji (por. akapit 188).

212

Na wzór u¿ytkowy UPRP mo¿e udzieliæ prawo ochronne. Czas trwania
prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zg³oszenia wzoru
u¿ytkowego w urzêdzie. Tak jak w przypadku patentu, prawo ochronne
uprawnia do wy³¹cznego korzystania ze wzoru u¿ytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca³ym obszarze Polski.

213

Podobnie jak w przypadku wynalazków, praw ochronnych nie udziela siê
na wzory u¿ytkowe, których wykorzystywanie by³oby sprzeczne z porz¹dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, na odmiany roœlin lub rasy
zwierz¹t oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roœlin lub zwierz¹t, na
sposoby leczenia ludzi i zwierz¹t metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz na sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub
zwierzêtach (por. akapit 189).

214

Postêpowanie w przedmiocie udzielenie prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy przypomina postêpowanie dotycz¹ce udzielenia patentu (wynikiem
prac badawczych mo¿e byæ np. wzór u¿ytkowy na urz¹dzenie do wymiany ciep³a, lub wzór u¿ytkowy ochronnego skafandra filtrowentylacyjnego).
W celu uzyskania prawa ochronnego nale¿y wiêc dokonaæ zg³oszenia
wzoru u¿ytkowego w UPRP.

215

Zg³oszenie wzoru u¿ytkowego powinno zawieraæ m.in.:
1) opis rozwi¹zania ujawniaj¹cy jego istotê;
2) zastrze¿enia ochronne okreœlaj¹ce w sposób zwiêz³y i jednoznaczny,
przez podanie cech technicznych rozwi¹zania, zakres przedmiotowy
rozwi¹zania, który ma byæ zastrze¿ony;
3) rysunki;
4) skrótowy opis bêd¹cy zwiêz³¹ i jasn¹ informacj¹ okreœlaj¹c¹ przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwi¹zania.

216

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ na piœmie (w tym równie¿ za pomoc¹ telefaksu) lub w postaci elektronicznej, przy u¿yciu specjalnego oprogramowa82
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nia oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego. W przypadku zg³oszenia
telefaksem nale¿y dostarczyæ orygina³ zg³oszenia w terminie 30 dni od
daty nadania. Nale¿y równie¿ wnieœæ op³atê (550 z³ za zg³oszenia pisemne lub 500 z³ w przypadku zg³oszeñ dokonywanych w postaci elektronicznej). Decyzja o udzieleniu b¹dŸ o odmowie udzielenia prawa ochronnego
zostaje wydana po przeprowadzeniu przez ekspertów UPRP badañ obejmuj¹cych przes³anki jego udzielenia.
Dodatkowo, prawo przewiduje, ¿e PJB zg³aszaj¹ca wynalazek mo¿e równie¿ z³o¿yæ wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy dla
tego samego wytworu, je¿eli ma on równie¿ cechy wzoru u¿ytkowego.
Przedmiotowe zg³oszenie mo¿e nast¹piæ w toku rozpatrywania zg³oszenia
o przyznanie patentu, lub w okresie 2 miesiêcy od daty uprawomocnienia
siê decyzji o odmowie udzielenia patentu. Zg³oszenie wzoru u¿ytkowego
uwa¿a siê wtedy za dokonane w dniu zg³oszenia wynalazku. Tym sposobem mo¿liwie jest wiêc „uratowanie” rozwi¹zania, które nie bêd¹c wynalazkiem, stanowi „przynajmniej” wzór u¿ytkowy. Mo¿liwoœæ ta jest o tyle
wa¿na, ¿e wraz ze zg³oszeniem wynalazku (a dok³adniej wraz z publikacj¹
informacji o zg³oszeniu przez UPRP), wytwór traci cechê nowoœci. Bez
wskazanej wy¿ej mo¿liwoœci nie by³oby wiêc mo¿liwe ponowne zg³oszenie tego wytworu jako wzoru u¿ytkowego.

217

Tak jak w przypadku wynalazków, wzór u¿ytkowy mo¿e zostaæ uznany za
tajny (zob. akapit 192).

218

3.1.4. Wyniki prac B+R a wzory przemys³owe

Wyniki prac badawczych i rozwojowych mog¹ podlegaæ ochronie tak¿e
jako wzór przemys³owy (zw³aszcza gdy ich rezultatem jest wytwór materialny taki jak, urz¹dzenie techniczne np. pojazd mechaniczny, radar, innego rodzaju sprzêt). Dotyczy to sytuacji, w której powsta³e urz¹dzenie
odznacza siê nie tyle (lub nie tylko) unikalnymi w³aœciwoœciami technicznymi (tak, i¿ mo¿e uzyskaæ ochronê patentow¹ jako wynalazek), ale
szczególnymi walorami zewnêtrznymi (w szczególnoœci estetycznymi, ale
i praktyczn¹ funkcjonalnoœci¹). Mo¿liwe jest wówczas uzyskanie na taki
wzór przyznawanego przez UPRP prawa z rejestracji.

219

Udzielenie ochrony wymaga wykazania przez PJB, ¿e wzór przemys³owy
ma cechy okreœlone w ustawie Prawo w³asnoœci przemys³owej, tj. stanowi
now¹ i posiadaj¹c¹ indywidualny charakter postaæ wytworu lub jego czê-

220
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œci, nadan¹ mu w szczególnoœci przez cechy linii, konturów, kszta³tów,
kolorystykê, strukturê lub materia³ wytworu oraz przez jego ornamentacjê.
Wzór przemys³owy w rozumieniu ww. ustawy zbli¿ony jest wiêc do pochodz¹cego z jêzyka angielskiego pojêcia design (z ang. projekt, wzór,
model). Cechy wzoru przemys³owego, stanowi¹ce zarazem przes³anki
jego rejestracji, zosta³y szczegó³owo opisane w ustawie Prawo w³asnoœci
przemys³owej.

221

Warto zaznaczyæ, ¿e w przypadku wzoru przemys³owego pojêcie wytworu
(mog¹cego byæ noœnikiem wzoru) ma swoj¹ ustawow¹ definicjê. Jest nim
ka¿dy przedmiot wytworzony w sposób przemys³owy lub rzemieœlniczy,
taki jak: opakowania; symbole graficzne; kroje pisma typograficznego;
a tak¿e przedmioty sk³adaj¹ce siê z wielu wymienialnych czêœci sk³adowych umo¿liwiaj¹cych ich roz³o¿enie i ponowne z³o¿enie; jak równie¿
czêœæ sk³adowa, widoczna w trakcie u¿ywania danego przedmiotu lub
mog¹ca byæ przedmiotem samodzielnego obrotu (np. czêœci zamienne
do urz¹dzeñ technicznych, które s³u¿¹ funkcjonowaniu tego sprzêtu, ale
sprzedawane mog¹ byæ zupe³nie oddzielnie).

222

Wzór przemys³owy uwa¿a siê z kolei za nowy, je¿eli przed jego zg³oszeniem (a œciœlej dat¹, wed³ug której oznacza siê pierwszeñstwo do uzyskania prawa z rejestracji – zob. akapit 184), nie zosta³ udostêpniony publicznie wzór identyczny lub ró¿ni¹cy siê jedynie nieistotnymi szczegó³ami. Dotyczy to w szczególnoœci udostêpnienia wzoru osobom zajmuj¹cym siê
zawodowo dziedzin¹, której wzór dotyczy. Wzór przemys³owy nie traci cechy nowoœci (a wiêc mo¿e zostaæ zg³oszony do rejestracji mimo ujawnienia) je¿eli zosta³ ujawniony osobie trzeciej, która by³a zobowi¹zana do zachowania poufnoœci (w szczególnoœci tajemnicy przedsiêbiorstwa). Cecha
nowoœci nie podlega utracie równie¿ w sytuacji, gdy wzór przemys³owy
zosta³ ujawniony w ci¹gu 12 miesiêcy przed dat¹ zg³oszenia, przez twórcê
lub za jego zgod¹, jak równie¿, je¿eli ujawnienie nast¹pi³o w wyniku nadu¿ycia pope³nionego wobec twórcy lub jego nastêpcy prawnego.

223

Wzór przemys³owy odznacza siê indywidualnym charakterem, je¿eli
ogólne wra¿enie, jakie wywo³uje, ró¿ni siê od ogólnego wra¿enia wywo³anego przez inny wzór. Chodzi tutaj o ocenê dokonan¹ przez potencjalnego, zorientowanego u¿ytkownika, a wiêc osobê, dla której istotne (i wyró¿niaj¹ce) mog¹ okazaæ siê cechy niedostrzegalne dla laika. Przy ocenie
indywidualnego charakteru wzoru przemys³owego bierze siê pod uwagê
zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Oznacza to, ¿e im
84
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wiêkszy wp³yw na poszczególne elementy wzoru mia³y narzucone za³o¿enia czy wymogi techniczne, tym mniej indywidualny charakter tych elementów, a wiec tym wiêksz¹ rolê musz¹ odgrywaæ elementy twórcze, tak
aby ogólne wra¿enie wywo³ywane przez wzór odró¿nia³o go od innych
wytworów.
Ochrona wzoru przemys³owego polega na udzieleniu prawa z rejestracji
przez UPRP. Praw z rejestracji nie udziela siê jednak na wzory przemys³owe, których wykorzystywanie by³oby sprzeczne z porz¹dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Warto zaznaczyæ, ¿e wytwory, zarejestrowane jako wzory przemys³owe, wprowadzone do obrotu po wygaœniêciu
prawa z rejestracji nie s¹ chronione Prawem autorskim.

224

Podobnie jak w przypadku pozosta³ych praw w³asnoœci przemys³owej,
zg³oszenie wzoru przemys³owego wymaga z³o¿enia wniosku wskazuj¹cego zg³aszaj¹cego (PJB) i okreœlaj¹cego przedmiot zg³oszenia. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ opis wzoru wraz z ilustracj¹. Zg³oszenie w³ókienniczego wzoru przemys³owego mo¿e tak¿e zawieraæ próbki materia³u.
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Zg³oszenie mo¿e byæ dokonane pisemnie, a tak¿e faksem (orygina³ zg³oszenia nale¿y wówczas dostarczyæ w terminie 30 dni od daty nadania).
Op³ata za zg³oszenie wzoru przemys³owego wynosi obecnie 300 z³. Warto
dodaæ, ¿e jednym wnioskiem o rejestracjê mo¿na dokonaæ zg³oszenia kilku postaci wzoru przemys³owego (do dziesiêciu, chyba ¿e odmiany te
tworz¹ w ca³oœci komplet wytworów), pod warunkiem, ¿e charakteryzuj¹
siê one wspólnymi cechami istotnymi.
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Po udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemys³owego uprawniony otrzymuje œwiadectwo rejestracji. Prawa z rejestracji udziela siê na 25 lat. Podobnie jak w pozosta³ych przypadkach, przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wy³¹cznego korzystania ze wzoru przemys³owego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony uzyskuje wiêc analogiczne w stosunku
do pozosta³ych dóbr w³asnoœci przemys³owej, wy³¹czne prawo zarabiania
na wzorze przemys³owym.
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Przepisy prawa Unii Europejskiej pozwalaj¹ równie¿ na uzyskanie rejestracji Wspólnotowego Wzoru Przemys³owego dokonywanej przez OHIM.
Udzielone przez OHIM prawo przyznaje uprawnionemu ochronê na terenie ca³ej Unii. Pod pewnymi warunkami Wspólnotowy Wzór Przemys³owy
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podlega ochronie bez koniecznoœci rejestracji, jedynie na skutek jego
upublicznienia.
3.1.5. Wyniki prac B+R jako inne dobra chronione prawami w³asnoœci
intelektualnej

229

Wyniki prac badawczych mog¹ tak¿e przyjmowaæ postaæ innych dóbr
w³asnoœci intelektualnej ni¿ omówione powy¿ej (podlegaj¹c ochronie
w³aœciwej dla tych dóbr). W szczególnoœci, je¿eli prowadzone prace pozwol¹ na stworzenie nowej koncepcji topografii uk³adu scalonego, Prawo
w³asnoœci przemys³owej umo¿liwia uzyskanie ochrony na tê topografiê.
Zgodnie z ww. ustaw¹, przez topografiê uk³adu scalonego rozumie siê
rozwi¹zanie polegaj¹ce na przestrzennym, wyra¿onym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub czêœci po³¹czeñ uk³adu scalonego12.
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Na oryginaln¹ topografiê (tj. bêd¹c¹ wynikiem pracy intelektualnej twórcy
i nieznan¹ powszechnie w chwili jej powstania) udzielane jest prawo z rejestracji daj¹ce wy³¹cznoœæ na korzystanie z tej topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski. Rejestracja nie bêdzie jednak
mo¿liwa, je¿eli przed zg³oszeniem w UPRP, topografia by³a wykorzystywana jawnie w celach handlowych w okresie d³u¿szym ni¿ 2 lata, a tak¿e, je¿eli od jej dokonania i utrwalenia w dowolnej formie minê³o 15 lat i nie
by³a ona wykorzystywana w celach handlowych.
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Powy¿sze, stanowi kryterium nowoœci swoiste dla tej kategorii praw w³asnoœci przemys³owej. Kryterium to jest dla zg³aszaj¹cego o wiele mniej restryktywne ni¿ kryterium nowoœci stosowanie w przypadku form w³asnoœci
przemys³owej omówionych powy¿ej (przede wszystkim ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ rejestracji topografii ju¿ ujawnionej publicznie). Mo¿liwe jest
tak¿e uzyskanie prawa z rejestracji na topografiê sk³adaj¹c¹ siê z elementów powszechnie znanych, jednak¿e tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna (rejestracji i ochronie podlega
wiêc tylko oryginalnoœæ samej kombinacji, a nie pozosta³e elementy)13.

232

W celu uzyskania prawa z rejestracji topografii uk³adu scalonego, PJB
musi z³o¿yæ w UPRP podanie zawieraj¹ce materia³ identyfikuj¹cy topogra12
13
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Art. 196 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
Art. 196 i nastêpne Prawa w³asnoœci przemys³owej.
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fiê, obejmuj¹cy dane niezbêdne do jednoznacznego okreœlenia topografii,
a tak¿e oœwiadczenie dotycz¹ce daty wprowadzenia topografii do obrotu,
je¿eli mia³o ono miejsce przed dokonaniem zg³oszenia. Warto dodaæ, ¿e
zg³aszaj¹cy nie ma obowi¹zku ujawniania informacji, które stanowi¹ tajemnicê produkcyjn¹ lub handlow¹, o ile nie s¹ niezbêdne do identyfikacji
topografii. Jedno zg³oszenie topografii mo¿e dotyczyæ tylko jednego rozwi¹zania. UPRP wydaje decyzjê o udzieleniu prawa z rejestracji, je¿eli po
sprawdzeniu zg³oszenia nie stwierdzi przeszkód do uzyskania prawa
z rejestracji.
3.1.6. Wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Prawo autorskie chroni utwory, tj. ka¿dy przejaw dzia³alnoœci twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale¿nie od wartoœci, przeznaczenia i sposobu wyra¿enia. Nie podlegaj¹ jednak ochronie odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzia³ania oraz
koncepcje matematyczne. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Prawo autorskie chroni
wy³¹cznie sposób wyra¿enia danej koncepcji (idei), a nie sam¹ koncepcjê.

233

Powy¿sze oznacza, ¿e rezultaty (zw³aszcza postrzegalne efekty) prac badawczych bêd¹ utworami (a wiêc bêd¹ chronione), je¿eli:
1) powsta³y w wyniku twórczej dzia³alnoœci cz³owieka (przyk³adowo, nie
bêdzie utworem skan/odbitka powierzchni badanego przedmiotu czy
muszla miêczaka);
2) maj¹ indywidualny charakter, tj. sposób ich wyra¿enia odró¿nia je od
innych utworów (przyk³adowo, zjawisko opisane w artykule naukowym musi zostaæ przedstawione przez autora jego „w³asnymi s³owami”);
3) zosta³y ustalone w jakiejkolwiek postaci, tj. w formie pisemnej, graficznej, na ró¿norakich noœnikach itp. (utwór, który pozostaje „w g³owie” twórcy nie podlega ochronie).

234

Istotne jest zastrze¿enie, ¿e w Polsce (jak i w ca³ej Unii Europejskiej) programy komputerowe podlegaj¹ ochronie prawa autorskiego, a nie prawa
patentowego (nie mo¿na, co do zasady, opatentowaæ oprogramowania).
Ochronie podlega wiêc sposób wyra¿enia programu (kod Ÿród³owy/maszynowy), a nie funkcje czy w³aœciwoœci algorytmu stworzonego przez
programistê.

235
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236

UWAGA!
W Polsce (a tak¿e w Unii Europejskiej) nie mo¿na opatentowaæ
oprogramowania.

237

Prawa autorskie przys³uguj¹ twórcy (zob. akapit 339) bez koniecznoœci
spe³nienia jakichkolwiek formalnoœci. Nie jest wymagane zarejestrowanie
lub zg³oszenie utworu do jakiegokolwiek rejestru, ani te¿ oznaczanie
utworu w jakikolwiek sposób (choæ jest dopuszczalne).

238

Prawo autorskie nie chroni opublikowanych opisów patentowych lub
ochronnych, nawet je¿eli mo¿na je uznaæ za utwory ze wzglêdu na ich
cechy.

239

Prawa autorskie przyjmuj¹ postaæ:
1) niezbywalnych praw osobistych (m.in. prawo do autorstwa, oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalnoœci treœci
i formy, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, itp.);
2) zbywalnych praw maj¹tkowych (prawo do korzystania z utworu
i rozporz¹dzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu).

240

Prawa osobiste przys³uguj¹ twórcy za jego ¿ycia. Prawa maj¹tkowe wygasaj¹, co do zasady, po up³ywie 70 lat od œmierci twórcy (w przypadku
utworów wspó³autorskich – po up³ywie 70 lat od œmierci ostatniego
wspó³twórcy).

241

Jednym z najwa¿niejszych pojêæ Prawa autorskiego s¹ pola eksploatacji.
Pole eksploatacji stanowi sposób, w jaki mo¿na korzystaæ z utworu. Prawo autorskie nie zawiera definicji tego pojêcia, jednak przyk³adowo wskazuje nastêpuj¹ce pola:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
okreœlon¹ technik¹ egzemplarzy utworu, w tym technik¹ drukarsk¹,
reprograficzn¹, zapisu magnetycznego oraz technik¹ cyfrow¹;
2) w zakresie obrotu orygina³em albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, u¿yczenie lub najem orygina³u albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni¿ okreœlony
powy¿ej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyœwietlenie, odtwo88
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rzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a tak¿e publiczne udostêpnianie utworu w taki sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do niego dostêp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Przyk³adowe pola eksploatacji wskazane powy¿ej odnosz¹ siê przede
wszystkim do utworów w tradycyjnym rozumieniu (dzie³ literackich, muzycznych itp.). Mo¿liwe jest sformu³owanie tak¿e innych pól eksploatacji
dla bardziej niestandardowych utworów, w szczególnoœci tych o zastosowaniach technicznych, naukowych. Do takich pól eksploatacji (przyk³adowo) mo¿na zaliczyæ:
1) prawo do jednokrotnego, publicznego odczytu cudzego opracowania (referatu) lub prawo cytatu znacznych fragmentów cudzego
opracowania;
2) wykonywanie i rozpowszechnianie wytworów (np. urz¹dzeñ mechanicznych) wed³ug projektów (w przypadku braku ochrony patentowej);
3) prawo do wykorzystania utworu (np. artyku³u) lub jego czêœci
w publikacji zbiorowej, okreœlonej serii wydawniczej, podrêczniku
akademickim itp.

242

Rozwój nowych technologii, w tym œrodków komunikacji, sprawia tak¿e,
¿e powstaj¹ nowe pola eksploatacji, które nie istnia³y w chwili powstania
utworu.

243

UWAGA!
Ka¿da umowa dotycz¹ca przeniesienia (a tak¿e licencji) maj¹tkowych praw autorskich musi koniecznie zawieraæ wskazanie pól
eksploatacji, na których dochodzi do przeniesienia.

244

O ile utwory nie s¹ przeznaczone na w³asny u¿ytek twórcy, mog¹ one
przynosiæ dochód przede wszystkim przez: ich rozpowszechnianie; wprowadzanie do obrotu; u¿yczenie lub najem; ewentualnie publiczne wykonywanie; wystawianie czy wyœwietlanie; a tak¿e publiczne udostêpnianie
w taki sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do nich dostêp (w szczególnoœci
w Internecie). Ekonomiczne wykorzystanie utworów mo¿e polegaæ tak¿e
na ich licencjonowaniu celem umo¿liwienia pe³niejszego14 ni¿ w wypadku

245

14

Okreœlonego w umowie licencyjnej.

89

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

obrotu egzemplarzem, wykorzystania tych utworów przez licencjobiorcê
(zob. akapit 615 i nastêpne).
3.1.7. Wyniki prac B+R jako tajemnica przedsiêbiorstwa

246

Rezultat prac badawczych mo¿e podlegaæ ochronie tak¿e jako tajemnica
przedsiêbiorstwa. Ka¿da informacja, która ma wartoœæ gospodarcz¹,
a która, wed³ug jej posiadacza nie powinna, w jego interesie, zostaæ upubliczniona lub choæby przekazana innemu podmiotowi mo¿e byæ chroniona jako tajemnica przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W œwietle unormowañ tej ustawy, przez
tajemnicê przedsiêbiorstwa rozumie siê nieujawnione do wiadomoœci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje posiadaj¹ce wartoœæ gospodarcz¹. Naruszenie
tajemnicy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Ochrona prawna tajemnicy przedsiêbiorstwa wymaga jednak podjêcia pewnych dzia³añ faktycznych.

247

Dane lub informacje, stanowi¹ce tajemnicê przedsiêbiorstwa, mog¹ obejmowaæ nie tylko opisane powy¿ej dobra w³asnoœci przemys³owej, ale tak¿e wszelkiego rodzaju koncepcje, idee, pomys³y, metody, jak równie¿
know-how, które rzadko lub z trudem mog³yby zaliczaæ siê do którejœ
z wymienionych wy¿ej kategorii. Dla ochrony prawnej wystarczy, ¿e
bêd¹ one posiada³y rzeczywist¹ wartoœæ ekonomiczn¹ oraz ¿e przedsiêbiorca (PJB) podejmie dzia³ania maj¹ce na celu ich ochronê. Do
dzia³añ takich mo¿na zaliczyæ, m.in. stosowanie technicznych œrodków
zabezpieczania danych (hase³ dostêpowych, innych systemów identyfikacji b¹dŸ ewidencji osób, które maj¹ dostêp do danych, stosowania innych
ograniczeñ, gwarancje prawne takie jak umowy o zachowaniu poufnoœci
z pracownikami lub kontrahentami itp.).

248

UWAGA!
Przepisy dotycz¹ce tajemnicy przedsiêbiorstwa odnosz¹ siê równie¿ do instytutów badawczych oraz innych PJB.

249

Szczególnym dobrem, chronionym najczêœciej w ramach tajemnicy
przedsiêbiorstwa, jest tzw. know-how, który przepisy polskiego prawa
(g³ównie ustaw podatkowych i rachunkowych) definiuj¹ jako uzyskane
informacje, zwi¹zane z wiedz¹ w dziedzinie przemys³owej, handlowej, na90
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ukowej lub organizacyjnej, które mog¹ stanowiæ wk³ady niepieniê¿ne
o okreœlonej wartoœci. W ramach tej kategorii mieœci siê m.in. wiedza wynikaj¹ca z doœwiadczenia, zgromadzona w toku prowadzonej dzia³alnoœci.
Posiadanie tej wiedzy powinno byæ zawsze dokumentowane. O ile, zgromadzony przez przedsiêbiorcê kapita³ intelektualny i doœwiadczenie nie
zalicza siê do ¿adnego z praw w³asnoœci intelektualnej, ochronê know-how mo¿e zapewniæ tajemnica przedsiêbiorstwa.
Chocia¿ PJB nie s¹, co do zasady, przedsiêbiorcami, to jednak przepisy
o tajemnicy przedsiêbiorstwa stosuje siê równie¿ do nich. Ustawa o instytutach badawczych stanowi, ¿e cz³onkowie ich rad naukowych, zatrudnieni poza instytutem, s¹ zobowi¹zani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z art. 15 Ustawy o zasadach finansowania nauki, wnioski, recenzje, umowy i raporty z realizacji
zadañ finansowych ze œrodków na naukê stanowi¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i mog¹ byæ udostêpniane wy³¹cznie przez uprawniony podmiot, który
otrzyma³ œrodki finansowe na realizacjê tych zadañ. Ma to znaczenie nie
tylko dla samej PJB, ale i dla jej ewentualnych kontrahentów, którym
zale¿y na zachowaniu w poufnoœci wyników (rezultatów) prac
badawczych podlegaj¹cych komercjalizacji.
ród³a:
Akty prawne:
–
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
–
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117. z póŸn zm.)
–
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1402 z póŸn. zm.)
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–

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków
i wzorów u¿ytkowych dotycz¹cych obronnoœci lub bezpieczeñstwa Pañstwa
(Dz U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1056)
Konwencja o udzielaniu patentów europejskich – Konwencja o patencie europejskim z dnia 5 paŸdziernika 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737, z póŸn.
zm.)
Uk³ad o Wspó³pracy Patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r.
Nr 70, poz. 303)
Rozporz¹dzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE L 3 z dnia 5 stycznia 2002, str. 1, z póŸn.
zm.)
Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego (Tekst jedn.: Dz. U. UE L 78 z dnia
24 marca 2009 r.)

–

–
–

–

3.2. Prace badawcze i rozwojowe w ujêciu ustawy
o rachunkowoœci

252

Wyniki prac badawczych i rozwojowych o których mowa w poprzednich
rozdzia³ach prowadz¹ do powstania sk³adników wartoœci niematerialnych
i prawnych, o kluczowym znaczeniu dla procesu komercjalizacji (wartoœci
niematerialne i prawne omówione zostan¹ w nastêpnymi podrozdziale).
Dlatego niezwykle istotne jest przyjrzenie siê pracom badawczym i rozwojowym z perspektywy ksiêgowej, w szczególnoœci, z perspektywy ustawy
o rachunkowoœci.

253

Rozró¿nienie miêdzy pracami badawczymi a pracami rozwojowymi jest
istotne z punktu widzenia rachunkowoœci. Rozró¿nienie to ma równie¿
du¿y wp³yw na wynik finansowy jednostki. To w³aœnie wyniki prac badawczych i rozwojowych mog¹ byæ przedmiotem ewentualnej komercjalizacji
przez PJB, dlatego wa¿ne jest zapoznanie siê z problematyk¹ ich prawid³owego definiowania i ujmowania ksiêgowego.

254

UWAGA!
Definicje prac badawczych i rozwojowych, przedstawione w niniejszym podrozdziale, s¹ konstrukcjami stworzonymi z punktu widzenia rachunkowoœci. Definicje prac badawczych i rozwojowych s¹
równie¿ przedstawione w czêœci prawnej niniejszej publikacji. Pojêcia te w ujêciach rachunkowym (zob. akapit 257) i prawnym nie
s¹ to¿same.
92
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Koszty poniesione na realizacjê prac rozwojowych to jedyny przypadek aktywowania w bilansie, sk³adników wartoœci niematerialnych i prawnych wytworzonych przez jednostkê we w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby15.

255

256

PRZYK£AD

Przyk³adowo, rezultatem poniesionych kosztów prac rozwojowych powinny byæ:
– wy¿sza jakoœæ produktów (np. rozszerzenie funkcjonalnoœci oprogramowania stosowanego do planowania kampanii reklamowych),
– zdobycie nowych rynków zbytu (np. przystosowanie oprogramowania do wspó³pracy z niemieckimi systemami ksiêgowymi),
– rozszerzenie krêgu odbiorców (np. stworzenie nowej wersji systemu
magazynowego kompatybilnego nie tylko z programem ksiêgowym
X, lecz równie¿ z programami Y i Z),
– zmniejszenie liczby napraw gwarancyjnych (np. wprowadzenie nowej wersji oprogramowania powoduj¹cej znacznie mniej awarii systemów ksiêgowych).
(por. E. Radawiecka, Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie
bilansowym oraz miêdzynarodowych standardach rachunkowoœci,
w: Zeszyty Naukowe nr 2 (2008/12) Instytutu Ekonomii i Zarz¹dzania
Politechniki Koszaliñskiej).
Art. 33 ust. 2 Ustawy o rachunkowoœci wymienia warunki, po spe³nieniu
których koszty zakoñczonych prac rozwojowych poniesione przez jednostkê na w³asne potrzeby przed podjêciem produkcji lub zastosowaniem
technologii zalicza siê do wartoœci niematerialnych i prawnych:
a) produkt lub technologia wytwarzania s¹ œciœle ustalone, a dotycz¹ce
ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreœlone,
b) techniczna przydatnoœæ produktu lub technologii zosta³a stwierdzona
i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjê³a decyzjê o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
c) wed³ug przewidywañ, koszty prac rozwojowych zostan¹ pokryte przychodami ze sprzeda¿y tych produktów lub zastosowania technologii.

257

Szczegó³owe wytyczne w tym zakresie zaprezentowane s¹ w MSR 38
„Wartoœci niematerialne” (zob. akapit 260–266).

258

15

E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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259

Ze wzglêdu na fakt, i¿ Ustawa o rachunkowoœci oprócz wy¿ej wymienionych warunków, nie przedstawia dalszych wytycznych, w celu wyjaœnienia
kwestii budz¹cych w¹tpliwoœci (np. definicja terminu prace rozwojowe czy
moment rozpoczêcia aktywowania kosztów prac rozwojowych) jednostka
mo¿e, na mocy art. 10 ust. 3 Ustawy o rachunkowoœci, odwo³aæ siê do
MSR 38 „Wartoœci niematerialne”.

260

MSR 38 definiuje :
1. Prace badawcze jako nowatorskie i zaplanowane poszukiwanie rozwi¹zañ podjête z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej.
2. Prace rozwojowe jako praktyczne zastosowanie odkryæ badawczych
lub te¿ osi¹gniêæ innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materia³ów, urz¹dzeñ,
produktów, procesów technologicznych, systemów lub us³ug, które
ma miejsce przed rozpoczêciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem.

261

MSR 38 identyfikuje równie¿ podstawowe problemy zwi¹zane z ocen¹ czy
sk³adnik maj¹tkowy wytworzony przez jednostkê we w³asnym zakresie
kwalifikuje siê do ujêcia jako sk³adnik wartoœci niematerialnych i prawnych:
a) okreœlenie, czy w ogóle powsta³ – a jeœli tak, to w jakim momencie –
mo¿liwy do zidentyfikowania sk³adnik aktywów, który wytworzy prawdopodobne przysz³e korzyœci ekonomiczne, oraz
b) wiarygodne ustalenie kosztu wytworzenia tego sk³adnika aktywów.

262

UWAGA!
Poza spe³nieniem ogólnych wymogów dotycz¹cych ujêcia aktywa
i spe³nienia definicji sk³adnika wartoœci niematerialnych, w przypadku WNiP wytworzonych we w³asnym zakresie, PJB musi
spe³niæ dodatkowe wymogi i wytyczne zawarte w akapitach poni¿ej.

263

Zgodnie z MSR 38 nie ujmuje siê jako sk³adnika WNiP ¿adnego elementu
17
maj¹tkowego powsta³ego w wyniku prac badawczych (lub w wyniku realizacji etapu prac badawczych przedsiêwziêcia prowadzonego we w³as-

16

16
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§ 8 MSR 38.
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nym zakresie). Wynika to z faktu, i¿ na etapie prac badawczych prowadzonego przedsiêwziêcia, jednostka nie jest w stanie udowodniæ istnienia
elementu maj¹tkowego, który bêdzie wytwarza³ prawdopodobne przysz³e
korzyœci ekonomiczne. Istnienie elementu maj¹tkowego jest warunkiem
koniecznym dla ujêcia takiego elementu jako sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych.
UWAGA!
Nak³ady poniesione na prace badawcze (lub na realizacjê etapu
prac badawczych przedsiêwziêcia prowadzonego we w³asnym zakresie) ujmuje siê w kosztach w momencie ich poniesienia.

264

Za MSR 38 mo¿na sformu³owaæ listê przyk³adowych prac badawczych :
– dzia³ania zmierzaj¹ce do zdobycia nowej wiedzy,
– poszukiwanie, ocena i koñcowa selekcja sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju,
– poszukiwanie alternatywnych materia³ów, urz¹dzeñ, produktów, procesów, systemów lub us³ug, oraz
– formu³owanie, projektowanie, ocena i koñcowa selekcja nowych lub
udoskonalonych materia³ów, urz¹dzeñ, produktów, procesów, systemów lub us³ug.

265

MSR 38 zak³ada, i¿ sk³adnik wartoœci niematerialnych powsta³y w wyniku
prac rozwojowych (lub realizacji etapu prac rozwojowych przedsiêwziêcia prowadzonego we w³asnym zakresie) ujmuje siê wy³¹cznie w sytuacji,
gdy jednostka jest w stanie udowodniæ18:
1. Mo¿liwoœæ ukoñczenia (z technicznego punktu widzenia) sk³adnika
wartoœci niematerialnych tak, aby nadawa³ siê do u¿ytkowania lub
sprzeda¿y.
2. Zamiar ukoñczenia sk³adnika wartoœci niematerialnych oraz jego
u¿ytkowania lub sprzeda¿y.
3. Zdolnoœæ do u¿ytkowania lub sprzeda¿y sk³adnika wartoœci niematerialnych.
4. Sposób, w jaki sk³adnik wartoœci niematerialnych bêdzie wytwarza³
prawdopodobne przysz³e korzyœci ekonomiczne. Miêdzy innymi
jednostka mo¿e udowodniæ istnienie rynku na produkty powstaj¹ce

266

17

17
18

§ 56 MSR 38.
§ 57 MSR 38
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dziêki sk³adnikowi wartoœci niematerialnych lub na sam sk³adnik lub –
jeœli sk³adnik ma byæ u¿ytkowany przez jednostkê – u¿ytecznoœæ
sk³adnika wartoœci niematerialnych.
5. Dostêpnoœæ stosownych œrodków technicznych, finansowych i innych, które maj¹ s³u¿yæ ukoñczeniu prac rozwojowych oraz u¿ytkowaniu lub sprzeda¿y sk³adnika wartoœci niematerialnych.
6. Mo¿liwoœæ wiarygodnego ustalenia nak³adów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które mo¿na przyporz¹dkowaæ temu sk³adnikowi wartoœci niematerialnych.

267
268

Warunki zawarte w punktach 1. – 6. Stanowi¹ rozszerzenie kryteriów wynikaj¹cych z Ustawy o rachunkowoœci (zob. akapit 256).
PRZYK£AD

Instytut medyczny XYZ prowadzi prace badawcze i rozwojowe nad
now¹ wersj¹ leku przeciwko zespo³owi p na bazie leku W, który skutecznie usuwa³ objawy zespo³u p, jednak obci¹¿ony by³ wieloma skutkami ubocznymi. Celem Instytutu jest usuniêcie efektów ubocznych
w nowej wersji leku. Instytut XYZ bêdzie móg³ uj¹æ sk³adnik powsta³y
w wyniku prac rozwojowych, poniewa¿:
1) jednostka ma mo¿liwoœæ (z technicznego punktu widzenia)
ukoñczenia sk³adnika wartoœci niematerialnych tak, aby nadawa³ siê do u¿ytkowania lub sprzeda¿y – jest to bowiem tylko
nowa wersja leku, który zosta³ ju¿ wczeœniej ukoñczony, zaakceptowany i wprowadzony do obrotu;
2) jednostka wykazuje zamiar ukoñczenia tego leku – w bud¿ecie
na kolejny rok zaplanowane s¹ nak³ady na dalsze prace rozwojowe
oraz na marketing nowo wyprodukowanego leku;
3) istnieje zdolnoœæ do u¿ytkowania lub sprzeda¿y sk³adnika wartoœci niematerialnych – poprzednia wersja leku cieszy³a siê du¿ym
powodzeniem na rynku, wiêc mo¿na oczekiwaæ, i¿ równie¿ na now¹
udoskonalon¹ wersjê leku bêdzie popyt;
4) istnieje sposób, w jaki sk³adnik wartoœci niematerialnych bêdzie
wytwarza³ prawdopodobne przysz³e korzyœci ekonomiczne –
poprzednia wersja leku generowa³a przychody roczne na poziomie
xxx mln z³, mo¿na oczekiwaæ, i¿ podobnie bêd¹ kszta³towaæ siê
przychody osi¹gane z nowej wersji leku,
5) dostêpne s¹ stosowne œrodki techniczne, finansowe i inne, które maj¹ s³u¿yæ ukoñczeniu prac rozwojowych oraz u¿ytkowaniu
lub sprzeda¿y sk³adnika wartoœci niematerialnych – jednostka
96
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dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, laboratoriami, a przeprowadzone testy kliniczne zakoñczy³y siê sukcesem;
6) istnieje mo¿liwoœæ wiarygodnego ustalenia nak³adów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które mo¿na przyporz¹dkowaæ temu sk³adnikowi wartoœci niematerialnych – jednostka posiada odpowiednio szczegó³owy plan kont pozwalaj¹cy na w³aœciwe przypisanie nak³adów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
19

Katalog przyk³adowych prac rozwojowych przedstawiony w MSR 38 :
1) projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doœwiadczalnych (przed ich wdro¿eniem do produkcji seryjnej lub u¿ytkowania);
2) projektowanie narzêdzi, przyrz¹dów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii;
3) projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii pilota¿owej, której
wielkoœæ nie umo¿liwia prowadzenia, ekonomicznie uzasadnionej,
produkcji przeznaczonej na sprzeda¿;
4) projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwi¹zañ w zakresie nowych lub udoskonalonych materia³ów, urz¹dzeñ, produktów,
procesów, systemów lub us³ug.

270

PRZYK£AD

W przypadku PJB z sektora ochrony zdrowia, najczêœciej jako koszty
rozwojowe traktuje siê m.in.:
– materia³y medyczne u¿yte w trakcie prac rozwojowych i testów klinicznych,
– wynagrodzenia pracowników zaanga¿owanych w prace rozwoje
oraz testy,
– odszkodowania dla uczestników testów lub ich rodzin,
– obs³ugê prawn¹ zwi¹zan¹ z ubieganiem siê o zatwierdzenie leku
przez odpowiednie w³adze,
– ubezpieczenia od ryzyka wyst¹pienia nieprzewidywanych efektów
ubocznych wœród pacjentów uczestnicz¹cych w testach klinicznych.

19
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§ 59 MSR 38.
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UWAGA!
Jako sk³adnika wartoœci niematerialnych nie ujmuje siê: znaków firmy, tytu³ów czasopism, tytu³ów wydawniczych, wykazów odbiorców i pozycji o podobnej istocie, wytworzonych przez jednostkê
we w³asnym zakresie.

272

Zarówno Ustawa o rachunkowoœci jak i MSR 38 nie daj¹ jednostkom szerokich mo¿liwoœci kapitalizowania nak³adów poniesionych na prace rozwojowe (aktywowania kosztów prac rozwojowych), gdy prace te s¹ wytwarzane przez jednostkê we w³asnym zakresie. Mo¿liwoœæ aktywowania
tych kosztów dotyczy jedynie pewnej ograniczonej czêœci kosztów ponoszonych w ostatnich etapach realizacji projektów innowacyjnych (tj. po zakoñczeniu tych prac), które potwierdzaj¹ cechy unikalne nowych produktów oraz uwiarygodniaj¹ przypuszczenia jednostki dotycz¹ce przysz³ych
korzyœci. W praktyce mo¿e siê zdarzyæ, i¿ warunki te s¹ spe³nione dopiero
po zakoñczeniu prac rozwojowych, gdy jednostka nie ponosi ¿adnych
kosztów, które mog³yby podlegaæ aktywowaniu20.

273

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e samo spe³nienie definicji prac rozwojowych
nie oznacza spe³nienia kryteriów kapitalizacji, konieczne jest równie¿
spe³nienie kryteriów ujêcia sk³adników jako WNiP zgodnie z Ustaw¹ o rachunkowoœci (zob. akapit 298) lub MSR (zob. akapit 313).

274

UWAGA!
Jeœli koszty poniesione w trakcie realizacji prac rozwojowych, ze
wzglêdu na niespe³nienie ww. kryteriów, nie zosta³y ujête jako wartoœci niematerialne w danym okresie, nie mog¹ zostaæ aktywowane w okresie póŸniejszym.

275

Kwestia prawid³owego ksiêgowego ujêcia prac badawczych i rozwojowych ma znaczenie z punktu widzenia podstawowych zasad sprawozdawczoœci finansowej. Zgodnie z art. 65 Ustawy o rachunkowoœci, sprawozdanie powinno rzetelnie i jasno przedstawiaæ sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹, jak równie¿ wynik finansowy PJB. B³êdne ujêcie prac powoduje
nie spe³nienie tego wymogu, prowadzi równie¿ do nierzetelnej prezentacji
wyniku na komercjalizacji. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ odpowiedzialnoœæ za spo20
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rz¹dzenie sprawozdania finansowego zgodnego z wymogami spoczywa
na kierownictwie jednostki.
PRZYK£AD

Instytut medyczny XYZ opracowuje szczepionkê a przeciwko rakowi
p³uc, pozwalaj¹c¹ organizmowi cz³owieka rozpoznawaæ i niszczyæ komórki nowotworowe. Pierwszy etap testów wypad³ obiecuj¹co, w chwili obecnej jednostka przeprowadza drugi etap testów.
1. Wariant A: Przedstawiciele jednostki, mimo pomyœlnej pierwszej
fazy testów, maj¹ w¹tpliwoœci czy szczepionka zostanie zatwierdzona przez Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL). Czy instytut powinien zacz¹æ ju¿ na tym etapie kapitalizowaæ koszty prac
rozwojowych?
2. Wariant B: Przedstawiciele jednostki nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e lek
zostanie zatwierdzony przez Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych. W przesz³oœci Urz¹d pozytywnie opiniowa³ produkty jednostki, które w pierwszej fazie testów przynosi³y zbli¿one rezultaty do
szczepionki a. Czy Instytut powinien zacz¹æ ju¿ na tym etapie kapitalizowaæ koszty prac rozwojowych?
3. Wariant C: Instytut otrzyma³ ju¿ pozytywn¹ opiniê organu reguluj¹cego wprowadzanie nowych leków na rynek w kraju X, maj¹cym
podobne wymagania rejestracji jak w Polsce. W chwili obecnej instytut przeprowadza dodatkowe procedury, aby zyskaæ akceptacjê
URPL w Polsce. Instytut jest przekonany, ¿e bêdzie to jedynie formalnoœæ. Czy instytut powinien zacz¹æ ju¿ na tym etapie kapitalizowaæ koszty prac rozwojowych?
Rozwi¹zanie:
1. Wariant A: Instytut nie powinien jeszcze rozpoczynaæ kapitalizacji
kosztów prac rozwojowych, poniewa¿ nie s¹ spe³nione wymogi
MSR 38.
2. Wariant B: Instytut mo¿e rozpocz¹æ kapitalizacjê kosztów prac rozwojowych – kryteria MSR 38 wydaj¹ siê byæ spe³nione. Wymagane
jest jednak przeprowadzenie dok³adnej analizy jak bardzo prawdopodobne jest uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleñ. Nale¿y
pamiêtaæ, i¿ w praktyce w bran¿y farmaceutycznej, zgodnie z zasad¹ ostro¿nej wyceny, czêsto koszty badañ rozwojowych nie s¹
kapitalizowane, ale ujmowane w rachunku zysków i strat.
3. Wariant C: Instytut mo¿e kapitalizowaæ dodatkowe koszty rozwojowe. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e, bior¹c pod uwagê reje99
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stracjê w kraju X o podobnych wymogach, szczepionka a zostanie
zarejestrowana równie¿ w Polsce.

277

PRZYK£AD

Instytut medyczny XYZ opracowa³ i posiada lek antydepresyjny W stosowany w terapii doros³ych. Instytut zamierza rozszerzyæ stosowanie
leku równie¿ na terapiê dzieci. W tym celu musz¹ zostaæ przeprowadzone dodatkowe prace rozwojowe niezbêdne w celu uzyskania akceptacji URPL. Czy instytut mo¿e kapitalizowaæ dodatkowe koszty rozwojowe zwi¹zane z rozszerzeniem zastosowania produktu?
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ instytut uzyska³ akceptacjê URPL w przypadku tego samego leku skierowanego do doros³ych, przypuszczaæ mo¿na, i¿ podobna decyzja zostanie podjêta w tym przypadku. Z tego
powodu instytut powinien rozpocz¹æ kapitalizowanie kosztów nie póŸniej ni¿ w momencie z³o¿enia koñcowego wniosku o zatwierdzenie
leku.

278

Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy o rachunkowoœci, okres dokonywania
odpisów kosztów prac rozwojowych nie mo¿e przekroczyæ 5 lat od daty
oddania do u¿ytku. Wprowadzenie takiego ograniczenia wynika z zasady
ostro¿noœci przyjêtej przez ustawodawcê – za³o¿ono, i¿ rezultaty dzia³alnoœci innowacyjnej ze wzglêdu na swój charakter maj¹ krótki cykl ¿ycia,
a zatem powinny przynosiæ korzyœci w relatywnie w krótkich okresach.

279

Jednostka powinna w swojej polityce rachunkowoœci okreœliæ m.in.:
a) definicjê oraz zakres prac badawczych i rozwojowych,
b) zasady ich wyceny i prezentacji,
c) warunki aktywowania prac rozwojowych w danej jednostce, w tym jasne kryteria (opracowane przez dzia³y badawcze) pozytywnego zakoñczenia prac.

280

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
Inne Ÿród³a:
– Radawiecka E., Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym
oraz miêdzynarodowych standardach rachunkowoœci, w: Zeszyty Naukowe
nr 2 (2008/12) Instytutu Ekonomii i Zarz¹dzania Politechniki Koszaliñskiej
–
Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoœci nr 38 „Wartoœci niematerialne”
100

3. WYNIKI PRAC BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH JAKO PRZEDMIOT ...

3.3. Wartoœci niematerialne i prawne w ujêciu Ustawy
o rachunkowoœci
Z ksiêgowego punktu widzenia, wyniki prac B+R po spe³nieniu pewnych
kryteriów opisanych w niniejszym podrozdziale, mog¹ stanowiæ sk³adnik
wartoœci niematerialnych i prawnych.

281

Wartoœci niematerialne i prawne s¹ prezentowane w bilansie jako sk³adniki aktywów trwa³ych, dlatego istotne jest zdefiniowanie pojêcia aktywa.

282

Definicja ta ma kluczowe znaczenie poniewa¿, w zale¿noœci od jej spe³nienia, inaczej pod wzglêdem ksiêgowym traktowane bêd¹ nak³ady ponoszone na prace badawcze, a inaczej na prace rozwojowe. Odmienne traktowanie polegaæ bêdzie na kapitalizacji poniesionych nak³adów i ujêciu
ich w bilansie (w przypadku prac rozwojowych, przy za³o¿eniu spe³nienia
przez nie definicji aktywów), b¹dŸ na uwzglêdnieniu ich w rachunku zysków i strat jako kosztów (w przypadku prac badawczych, przy za³o¿eniu
nie spe³nienia przez nie definicji aktywów).

283

Podsumowuj¹c, rozró¿nienie pomiêdzy pracami badawczymi (zwykle definicja aktywa nie jest spe³niona) i pracami rozwojowymi (zwykle definicja
aktywa jest spe³niona), w kolejnym kroku prowadzi nas do rozró¿nienia
miêdzy kosztami oraz aktywami – czêœæ nak³adów jest bowiem wykazywana jako koszty, a pozosta³a czêœæ, po spe³nieniu okreœlonych kryteriów,
kapitalizowana i wykazywana jako aktywa.

284

Skapitalizowane koszty (aktywa) s¹ nastêpnie wykorzystywane i rozliczane poprzez amortyzacjê (rozumian¹ jako zu¿ycie danego aktywa powsta³ego w wyniku prac rozwojowych we w³asnym zakresie b¹dŸ licencjonowanie takiego aktywa) lub poprzez zbycie (np. sprzeda¿).

285

Zaprezentowanie komercjalizacji B+R od strony ksiêgowej wymaga ca³oœciowego podejœcia do procesu komercjalizacji (komercjalizacja sensu largo). Komercjalizacja sensu largo obejmuje: nabycie (w tym równie¿
wytworzenie we w³asnym zakresie), ujêcie pocz¹tkowe, odpisy amortyzacyjne oraz poniesienie dodatkowych nak³adów i dopiero na samym koñcu
komercjalizacjê sensu stricto. Kluczem do zrozumienia komercjalizacji
sensu largo jest omówienie definicji podstawowych procesów ksiêgowych
przedstawionych poni¿ej. Reasumuj¹c, zaprezentowanie ksiêgowego podejœcia do komercjalizacji, a przede wszystkim wyniku na komercjaliza-

286
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cji (zysk/strata) wymaga przejœcia od pocz¹tkowego ujêcia (a wiêc podstawowych definicji, kryteriów) do koñca, którym w tym przypadku jest
komercjalizacja sensu stricto.

287

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowoœci, przez aktywa rozumie siê:
– kontrolowane przez jednostkê zasoby maj¹tkowe (zob. akapit
288–289, 316–317),
– o wiarygodnie okreœlonej wartoœci (zob. akapit 290–291),
– powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ (zob. akapit 292–293),
– które spowoduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych (zob. akapit 294).

288

Mo¿liwoœæ kontrolowania danego sk³adnika aktywów powinna byæ roz21
patrywana w wymiarze rzeczywistym, a nie w sensie prawnym . Przez
mo¿liwoœæ kontroli rozumiane jest prawo jednostki do czerpania korzyœci
ekonomicznych z tytu³u u¿ytkowania sk³adnika maj¹tku, albo zdolnoœæ do
ograniczenia tego prawa innym podmiotom, jak równie¿ ponoszenie wynikaj¹cego z tego ryzyka (ww. nie zawsze wi¹¿e siê z posiadaniem tytu³u
w³asnoœci)22.

289

PRZYK£AD

Sk³adniki maj¹tku u¿ytkowane przez instytut XYZ na podstawie umowy
leasingu finansowego lub umów o podobnym charakterze np. najem,
dzier¿awa – mimo i¿ instytut nie posiada prawa w³asnoœci, to kontroluje dany sk³adnik.

290

Drugim warunkiem wskazanym przez definicjê aktywów jest mo¿liwoœæ
wiarygodnego (tj. obiektywnego i sprawdzalnego) okreœlenia wartoœci
danego sk³adnika. Oznacza to mo¿liwoœæ ustalenia za ile nabyto danych
sk³adnik aktywów lub jaka jest jego wartoœæ. Najbardziej wiarygodn¹ form¹ wyceny w rachunkowoœci jest wartoœæ nak³adów poniesionych na
dany sk³adnik aktywa, cena rynkowa ustalana na aktywnym rynku, b¹dŸ
cena wynikaj¹ca z zawartych umów. Innym przyk³adem wyceny jest
okreœlenie wartoœci posiadanego aktywa poprzez wartoœæ rynkow¹ aktywa otrzymanego w zamian. W przypadku braku informacji o cenie równowagi rynkowej, jednostka ma do dyspozycji ró¿nego typu metody i instru21
22
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A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 96.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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menty oszacowania wartoœci godziwej, czyli ekwiwalentu wartoœci, jaka
zosta³aby ustalona w transakcji rynkowej, miêdzy niepowi¹zanymi stronami dzia³aj¹cymi przy pe³nej swobodzie wyboru (szersze omówienie kwestii
23
wyceny – zob. akapit 539) .
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PRZYK£AD

Uczelnia LMN opracowa³a we w³asnym zakresie Zintegrowany System
Sterowania Produkcj¹ , który nastêpnie sprzeda³a spó³ce ABC. System
ksiêgowy uczelni nie pozwala na wiarygodne okreœlenie nak³adów poniesionych na Zintegrowany System Sterowania Produkcj¹. W tym
przypadku, ze wzglêdu na wytwarzanie aktywa we w³asnym zakresie
nie jest spe³niona przes³anka wiarygodnej wyceny i w rezultacie nie
mo¿na uj¹æ aktywa.
Jednak¿e gdyby jednostka naby³a technologiê w zamian z inne swoje
aktywo to chc¹c wiarygodnie oceniæ wartoœæ systemu mo¿na zgodnie
z ustaw¹ o rachunkowoœci wzi¹æ pod uwagê:
a) cenê rynkow¹, co jest mo¿liwe jedynie, jeœli istnieje aktywny rynek
danego sk³adnika, na którym wielokrotnie przeprowadzano podobne transakcje,
b) cenê wynikaj¹c¹ z umowy zawartej pomiêdzy uczelni¹ LMN
a spó³k¹ ABC,
c) wartoœæ uzyskanego w zamian sk³adnika – w sytuacji, w której np.
notowana na gie³dzie spó³ka ABC w zamian za Zintegrowany System Sterowania Produkcj¹ przekazuje instytutowi 10% swoich
akcji.
1

Trzecim warunkiem zawartym w definicji aktywów jest wymóg, by aktywa
by³y rezultatem przesz³ych zdarzeñ. Oznacza to, i¿:
a) aktywami nie mog¹ byæ oczekiwane przysz³e transakcje czy zdarzenia
jak równie¿ oczekiwane przychody z tytu³u komercjalizacji, oraz
b) jednostka musi wykazaæ Ÿród³o pochodzenia aktywów24 (np. wytworzenie we w³asnym zakresie, nabycie czy nieodp³atne otrzymanie).
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PRZYK£AD

Zamiar zakupu lub wstêpne uzgodnienie zakupu sk³adnika aktywów
nie spe³nia definicji ustawowej.

23
24
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E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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294

Czwartym komponentem definiuj¹cym aktywo jest prawdopodobieñstwo
wp³ywu do jednostki korzyœci ekonomicznych, które mog¹ mieæ ró¿ny
charakter:
1) wp³ywy ze sprzeda¿y (np. PJB mo¿e sprzedaæ na podstawie umowy
sprzeda¿y wytworzone we w³asnym zakresie oprogramowanie);
2) zmniejszenie kosztów (np. PJB wytworzy³a we w³asnym zakresie
oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce zmniejszenie o 20% czasu analizy
próbek gleby, co pozwala ograniczyæ koszty zwi¹zane z wynagrodzeniami pracowników oraz eksploatacj¹ sprzêtu);
3) zamiana na inny sk³adnik aktywów (np. PJB opracowa³a nowy sposób wytwarzania mase³ka lnianego, technologia ta zosta³a udostêpniona prywatnemu przedsiêbiorstwu w zamian za otrzymany nowoczesny sprzêt do estryfikacji zwi¹zków z formy triacyloglicerolowej do
formy etanolowej25);
26
4) sp³ata zobowi¹zania (PJB przekazuje przedsiêbiorstwu zajmuj¹cemu siê produkcj¹ materia³ów bakteriostatycznych i antystatycznych
now¹ technologiê wytwórcz¹ jako uregulowanie zobowi¹zañ handlowych wynikaj¹cych ze wczeœniejszej wspó³pracy).

295

UWAGA!
W przypadku zidentyfikowania sk³adnika aktywów, który nie przyczynia siê ani bezpoœrednio (jako strumieñ przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych) ani poœrednio (poprzez oszczêdnoœci kosztów
lub wydatków) do zwiêkszenia korzyœci ekonomicznych, jednostka powinna usun¹æ dany sk³adnik z bilansu.

296

W przypadku wyników badañ rozwojowych czwarty warunek wskazany
przez definicjê aktywów zostaje spe³niony w momencie ustalenia, ¿e wyniki tych badañ mog¹ byæ w przysz³oœci komercjalizowane.

297

Kolejn¹ definicj¹, istotn¹ z ksiêgowego punktu widzenia, jest definicja wartoœci niematerialnych i prawnych. Wartoœci niematerialne i prawne s¹ aktywem i pozycj¹ bilansow¹, do której zaliczane s¹ prace rozwojowe.
Spe³nienie przez prace rozwojowe warunków okreœlonych w definicji wartoœci niematerialnych i prawnych ma zatem istotny wp³yw na ujêcie po25

26

104

http://www.forumzdrowia.pl/id,102,art,9235,ptitle,prozdrowotne-maslo-i-ser–-z-kwasami-omega-z-oleju-lnianego.htm (pobrano: 2010/10/26).
A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 96.
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cz¹tkowe sk³adnika maj¹tkowego, a przez to równie¿ na wynik na komercjalizacji.
Zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy o rachunkowoœci przez wartoœci niematerialne i prawne nale¿y rozumieæ:
1) nabyte przez PJB (czyli zakupione, otrzymane nieodp³atnie lub wniesione aportem, wytworzone we w³asnym zakresie prace rozwojowe,
z mo¿liwoœci¹ póŸniejszej ich komercjalizacji) zaliczane do aktywów
trwa³ych (zob. akapity 287–296);
2) prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania
(zob. akapit 303), o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok (zob. akapit 306);
3) przeznaczone do u¿ywania na potrzeby jednostki (np. wartoœci
niematerialne i prawne produkcyjne, u¿ytkowane dla celów zaopatrzenia, produkcji i zbytu oraz wartoœci niematerialne i prawne
nieprodukcyjne wykorzystywane dla celów ogólnego zarz¹du i socjalnych).
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Instytut naukowy XYZ prowadzi prace rozwojowe nad innowacyjnymi
technologiami produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj.
Kryterium gospodarczego wykorzystania takich technologii przez instytut jest spe³nione, poniewa¿ na ich bazie powstan¹ preparaty biomedyczne oraz suplementy diety pomocne w zapobieganiu chorobom
cywilizacyjnym, w tym chorobom otêpiennym mózgu, chorobom serca
i kr¹¿enia oraz chorobom nowotworowym.
W szczególnoœci za wartoœci niematerialne i prawne uznaje siê:
a) autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.

300
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PRZYK£AD

W praktyce, przyk³adem jednej z najczêstszych pomy³ek w identyfikacji wartoœci niematerialnych i prawnych jest b³êdna identyfikacja licencji na oprogramowanie komputerowe typu OEM (licencja udzielona na
konkretny egzemplarz urz¹dzenia, identyfikowany po numerze seryjnym, numerze fabrycznym lub w inny sposób). Licencje takie podwy105
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¿szaj¹ wartoœæ œrodka trwa³ego, na którym zosta³y zainstalowane,
gdy¿ samodzielnie nie spe³niaj¹ warunku identyfikowalnoœci.
(por. E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz)

302

UWAGA!
Katalog praw maj¹tkowych, które zgodnie z Ustaw¹ o rachunkowoœci mog¹ byæ ujête jako wartoœci niematerialne i prawne nie jest
katalogiem zamkniêtym.

303

W œwietle krajowych przepisów bilansowych i podatkowych, za wyj¹tkiem
kosztów zakoñczonych prac rozwojowych, nie mo¿na wytworzyæ warto27
œci niematerialnych i prawnych we w³asnym zakresie . Przepisy ksiêgowe, co do zasady, nie dopuszczaj¹ mo¿liwoœci wytworzenia przez
jednostkê we w³asnym zakresie sk³adnika aktywów, pozwalaj¹c jedynie na jego nabycie od strony trzeciej. Wyj¹tkiem od tej zasady jest
mo¿liwoœæ kapitalizacji i ujêcia w bilansie kosztów zakoñczonych prac rozwojowych. Z punktu widzenia komercjalizacji wyj¹tek ten oznacza, i¿ jednostka musi uwzglêdniæ wszystkie poniesione nak³ady zwi¹zane z konkretnym projektem, by by³o mo¿liwe okreœlenie zysku b¹dŸ straty na komercjalizacji. Jest to równie¿ zwi¹zane z faktem, i¿ w przypadku kapitalizacji i uwzglêdnienia w bilansie nak³adów poniesionych na prace rozwojowe, jednostka jest prawnie zobligowana do postêpowania w czasie komercjalizacji zgodnie z procedurami kontrolnymi wynikaj¹cymi z w³aœciwych ustaw (zob. akapit 58 i nastêpne).
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UWAGA!
Do wartoœci niematerialnych i prawnych zalicza siê programy
komputerowe (s¹ to autorskie prawa maj¹tkowe lub licencje, por.
A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 99), ze
wzglêdu na ich autorski charakter i bez wzglêdu czy s¹ nabywane
z zewn¹trz czy opracowane przez jednostkê we w³asnym zakresie.
Zdarza siê, ¿e stawki amortyzacji oprogramowania komputera s¹
okreœlone maksymalnie na 50% rocznie (okres amortyzacji wynosi
wówczas 24 miesi¹ce, por. A. Korczyn, Œrodki trwa³e oraz wartoœci
niematerialne i prawne, str. 102).

27
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E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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305

PRZYK£AD

Uczelnia LMN opracowa³a program komputerowy badania, monitorowania i prognozowania aktywnoœci burzowej Program ten, po spe³nieniu odpowiednich kryteriów, powinien zostaæ zaliczony do wartoœci
niematerialnych i prawnych i objêty stawk¹ amortyzacj¹ w wartoœci
maksymalnej 50%.
Kryterium d³u¿szego ni¿ jeden rok okresu u¿ytecznoœci ekonomicznej,
a zatem mo¿liwoœci osi¹gania korzyœci ekonomicznych przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, nie sprowadza siê jedynie do posiadania tytu³u prawnego. Jednostka powinna analizuj¹c ten warunek oceniæ ekonomiczny
cykl ¿ycia wartoœci niematerialnej objêtej takim tytu³em, kieruj¹c siê m.in.
czynnikami o charakterze rynkowym. Zasadniczo, czas na jaki PJB otrzyma³a tytu³ prawny nie ma charakteru rozstrzygaj¹cego28.
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Instytut XYZ opracowa³ technologiê modyfikacji warstw wierzchnich
czêœci maszyn. Instytut ocenia, ¿e osi¹ganie korzyœci ekonomicznych
mo¿liwe bêdzie jedynie przez okres 10 miesiêcy (instytut wie, i¿ technologia ta zdezaktualizuje siê w ci¹gu 10 miesiêcy). W tym czasie bowiem na rynku pojawi siê konkurencyjna technologia. Instytut nie
mo¿e wykazaæ takiej technologii jako wartoœci niematerialnej i prawnej, a poniesione nak³ady zwi¹zane z pracami badawczymi i rozwojowymi powinny zostaæ wykazane jako koszty w rachunku zysków
i strat.
W przypadku wartoœci niematerialnych i prawnych oddanych do u¿ywania
na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub leasingu, wartoœci niemate29
rialne i prawne zalicza siê do aktywów trwa³ych jednej ze stron umowy .

308

Ostatnia czêœæ art. 3 pkt 14 Ustawy o rachunkowoœci okreœla inne wartoœci niematerialne i prawne, które mo¿na nazwaæ „pozycjami” ksiêgowymi,
aktywami traktowanymi jako wartoœci niematerialne i prawne dla potrzeb
rachunkowoœci. S¹ to nabyta wartoœæ firmy i koszty zakoñczonych
prac rozwojowych (zob. akapit 257)30.
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28
29
30

A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 98.
Art. 3 pkt 14 Ustawy o rachunkowoœci.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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310

Ustawa o rachunkowoœci definiuje aktywa, WNiP oraz zawiera podstawowe regulacje dotycz¹ce ujêcia ksiêgowego (m.in. prac badawczych i rozwojowych). Szerzej zagadnienia te uregulowane zosta³y w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci, które równie¿ zawieraj¹ wiêcej wytycznych. W zwi¹zku z tym, w celu klaryfikacji pojêcia wartoœci niematerialnych i prawnych, warto odwo³aæ siê do MSR 38 „Wartoœci niematerialne”
ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
Inne Ÿród³a:
– Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoœci nr 38 „Wartoœci niematerialne”
– Waliñska E. (red.), Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, LEX, 2009
– Korczyn A., Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne: zasady i metody: klasyfikacji i ewidencji, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2010
– Jarugowa A. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, Oœrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr Sp. z o.o., Gdañsk 2005

3.4. Wartoœci niematerialne w ujêciu Miêdzynarodowego
Standardu Rachunkowoœci 38 „Wartoœci niematerialne”

311

W poprzednim podrozdziale zaprezentowane zosta³o ujêcie wartoœci niematerialnych i prawnych wg polskiej ustawy o rachunkowoœci. Cennych
wytycznych w tym obszarze dostarczaj¹ równie¿ Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci.

312

UWAGA!
Dodatkowe wytyczne pozwalaj¹ce lepiej zrozumieæ zagadnienie
wartoœci niematerialnych i prawnych znajdzie siê w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci (np. MSR 38).

313

Zgodnie z MSR 38 na definicjê sk³adnika wartoœci niematerialnych sk³a31
daj¹ siê nastêpuj¹ce kryteria :
– mo¿liwoœæ zidentyfikowania takiego sk³adnika (zob. akapit 314),
– mo¿liwoœæ sprawowania nad sk³adnikiem kontroli (zob. akapit 316,
287–288),
31
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§ 10 MSR 38.
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–

istnienie przysz³ych korzyœci ekonomicznych (zob. akapit 318).

Sk³adnik aktywów finansowych jest identyfikowalny, jeœli :
1) mo¿na go wyodrêbniæ, tzn. wy³¹czyæ lub wydzieliæ z jednostki i sprzedaæ, przekazaæ, licencjonowaæ lub oddaæ do odp³atnego u¿ytkowania
osobom trzecim, zarówno pojedynczo, jak te¿ ³¹cznie z powi¹zan¹
z nim umow¹, sk³adnikiem aktywów lub zobowi¹zaniem; lub
2) wynika z tytu³ów umownych lub innych tytu³ów prawnych, bez wzglêdu na to, czy s¹ one zbywalne lub mo¿liwe do wyodrêbnienia z jednostki lub z innych tytu³ów lub zobowi¹zañ.

314

UWAGA!
Z ksiêgowego punku widzenia, mo¿liwoœæ komercjalizacji wyników
prac badawczych i rozwojowych nie jest równoznaczna z mo¿liwoœci¹ traktowania ich jako aktywo, tj. ujêcia takich prac w bilansie.

315

32

Jednostka kontroluje sk³adnik aktywów, jeœli :
a) jest uprawniona do uzyskiwania przysz³ych korzyœci ekonomicznych
powstaj¹cych za przyczyn¹ danego œrodka (mo¿e wynikaæ to
np. z tytu³u prawnego podlegaj¹cego egzekucji na drodze s¹dowej, ochrony wiedzy technicznej za pomoc¹ praw autorskich czy prawnego zobowi¹zania pracowników do zachowania poufnoœci), oraz
b) jest w stanie ograniczyæ dostêp do tych korzyœci osobom trzecim.

316

UWAGA!
Warunek sprawowania kontroli nad sk³adnikiem aktywów sprawia
czêsto jednostkom problemy interpretacyjne. Jego prawid³owa interpretacja jest istotna o tyle, ¿e przek³ada siê ona bezpoœrednio
na problematykê komercjalizacji sensu largo (nie spe³nienie tego
warunku oznacza, i¿ dane prace rozwojowe nie mog¹ zostaæ ujête
w bilansie, a w konsekwencji mog¹ przyczyniæ siê negatywnie do
wyniku finansowego jednostki, trafiaj¹c bezpoœrednio w koszty
danego okresu).
W praktyce uznaje siê istnienie kontroli nad aktywem, je¿eli jednostka posiada ochronê prawn¹ (np. zg³oszenie patentowe) lub

317

33

32
33

§ 12 MSR 38.
§ 13 MSR 38.
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ma prawne mo¿liwoœci ograniczenia dostêpu do aktywa przez
strony trzecie.

318

Przysz³e korzyœci ekonomiczne osi¹gane ze sk³adnika wartoœci niema34
terialnych obejmuj¹ m.in. :
a) przychody ze sprzeda¿y produktów lub us³ug,
b) oszczêdnoœci kosztów lub inne korzyœci wynikaj¹ce z u¿ywania
sk³adnika aktywów przez jednostkê.

319

Ujmowanie sk³adnika aktywów zgodnie z MSR 38. Jeœli dany sk³adnik
aktywów obejmuje elementy materialne i niematerialne, wówczas jednostka, kieruj¹c siê w³asnym os¹dem musi zdecydowaæ, który element jest
bardziej znacz¹cy i odpowiednio stosowaæ MSR 38 „Wartoœci niematerialne” b¹dŸ MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwa³e”.

320

PRZYK£AD

Spó³ka ABC specjalizuj¹ca siê w hodowli roœlin szklarniowych posiada
system nawadniania sterowany komputerowo przez program W. Program W jest jedynym programem umo¿liwiaj¹cym sterowaniem systemem nawadniania Spó³ki. W takiej sytuacji program W jest integraln¹
czêœci¹ danego urz¹dzenia – dlatego powinien byæ traktowany jak
sk³adnik rzeczowych aktywów trwa³ych.

321

UWAGA!
MSR 38 stosowany jest miêdzy innymi do dzia³alnoœci badawczej
i rozwojowej, która mo¿e prowadziæ do powstania aktywów posiadaj¹cych postaæ fizyczn¹ (np. prototypu). W takiej sytuacji element fizyczny jest drugorzêdny w stosunku do sk³adnika niematerialnego, czyli zebranej w danym aktywie wiedzy, a zatem aktywo
to powinno byæ ujête jako wartoœæ niematerialna.

322

Jednostka mo¿e ujmowaæ dany element jako sk³adnik WNiP tylko jeœli
spe³nione s¹ kryteria definicji wartoœci niematerialnych (zob. akapit 313)
35
oraz nastêpuj¹ce warunki :

34
35
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a) prawdopodobne jest, ¿e jednostka osi¹gnie przysz³e korzyœci ekonomiczne, które mo¿na przyporz¹dkowaæ danemu sk³adnikowi aktywów, oraz
b) mo¿na wiarygodnie ustaliæ cenê nabycia lub koszt wytworzenia danego sk³adnika aktywów.
ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
Inne Ÿród³a:
–
Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoœci nr 38 „Wartoœci niematerialne”
–
Waliñska E. (red.), Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, LEX, 2009
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YWANIE
CJALIZACJA
PRZEZ
B+R
PJB
DLA
PRAW
PRAKTYKÓW
DO WYNIKÓW PRAC B+R

4. Nabywanie przez PJB praw do wyników prac B+R
4.1. Prawne aspekty nabywania przez PJB praw do wyników
prac B+R
4.1.1. Swoboda umownego podzia³u praw do wyników prac B+R
miêdzy PJB i jej pracownikiem, a prawo do zg³oszenia wyników prac
badawczych do rejestracji

Ogóln¹ zasad¹ polskiego prawa jest swoboda umownego podzia³u praw
do wyników prac B+R. Strony mog¹ bowiem dowolnie regulowaæ miêdzy
sob¹ te kwestie poprzez odpowiednie umowy.

324

Tym niemniej, w przypadku PJB, zasada jest najczêœciej odwrotna. Ustawy szczególne (Ustawa o NCBiR, Ustawa o NCN, Ustawa o instytutach
badawczych, Ustawa o zasadach finansowania nauki) wprowadzaj¹ tu
nastêpuj¹ce regu³y:
1. W razie dokonania wynalazku, stworzenia wzoru u¿ytkowego lub
wzoru przemys³owego w wyniku prac lub zadañ finansowanych przez
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, prawo do uzyskania patentu na
wynalazek (odpowiednio prawa ochronnego lub prawa z rejestracji)
przys³uguje podmiotowi, któremu Dyrektor Centrum przyzna³ œrodki
finansowe (chyba ¿e umowa miêdzy Centrum a podmiotem otrzymuj¹cym œrodki finansowe, albo decyzja o przyznaniu œrodków stanowi inaczej)1.
2. W³aœcicielem dobra w³asnoœci przemys³owej powsta³ego w wyniku
wykonania projektów dotycz¹cych badañ naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa, finansowanych przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, jest Skarb Pañstwa
reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej2.
3. W³aœcicielem maj¹tkowych praw autorskich powsta³ych w wyniku realizacji zadañ finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki s¹ jednostki naukowe, w których te zadania realizowano3.
4. W razie dokonania wynalazku, stworzenia wzoru u¿ytkowego lub
wzoru przemys³owego w wyniku prac lub zadañ finansowanych przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, prawo do uzyskania patentu
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1
2
3

Art. 32 ust. 1 Ustawy o NCBiR.
Art. 32 ust. 3 Ustawy o NCBiR.
Art. 36 Ustawy o NCN.
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na wynalazek (odpowiednio prawa ochronnego lub prawa z rejestracji) przys³uguje podmiotowi, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego przyzna³ œrodki finansowe (chyba, ¿e umowa miêdzy Ministrem a podmiotem otrzymuj¹cym œrodki finansowe albo decyzja
o przyznaniu œrodków stanowi inaczej)4.

326

UWAGA!
Je¿eli œrodki finansowe na badania pochodz¹ od Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego lub Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, prawo do uzyskania ochrony z rejestracji dobra w³asnoœci
przemys³owej przys³uguje wy³¹cznie PJB, która otrzyma³a œrodki
na te badania.

327

W pozosta³ych przypadkach, w szczególnoœci gdy badania nie s¹ finansowane przez Ministra Nauki lub Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju (nie
zaliczaj¹ siê do ¿adnej z powy¿szych kategorii) strony (np. naukowiec
oraz PJB) maj¹ doœæ du¿¹ swobodê w okreœlaniu sposobu, w który podziel¹ siê prawami do wyników prac badawczych. Strony mog¹
przyk³adowo:
1) wy³¹czyæ przejœcie praw na zamawiaj¹cego (PJB);
2) wskazaæ, w jakim zakresie prawa przechodz¹ na zamawiaj¹cego lub
pracodawcê (np. wskazaæ okreœlone pola eksploatacji w przypadku przeniesienia praw autorskich lub ustaliæ, ¿e prawo do uzyskania patentu bêdzie im przys³ugiwa³o wspólnie, w czêœciach równych itp.).

328
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Dr Jan Kowalski, w wykonaniu umowy o dzie³o zawartej ze Instytutem
XYZ, dokona³ innowacyjnego wynalazku nowego urz¹dzenia do pomiaru si³y ci¹gu silnika odrzutowego. Wykona³ jednoczeœnie dok³adny
projekt graficzny swego urz¹dzenia oraz opis konstrukcji i zastosowania. W celu realizacji powierzonego zadania, wykorzystywa³ udostêpniony mu sprzêt, bibliotekê, zasoby kadrowe przydane mu do pomocy. Dzia³a³ na wyraŸne zamówienie instytutu. Instytut finansowa³ badania ze œrodków w³asnych.
Jak przedstawia siê kwestia praw do nowego projektu?
O ile z umowy pomiêdzy Janem Kowalskim a Instytutem nie wynika
inaczej, Instytut XYZ ma prawo do zg³oszenia wynalazku do UPRP (lub
4
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Art. 16 Ustawy o zasadach finansowania nauki.
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EPO) i uzyskania patentu. Jednoczeœnie jednak, prawa autorskie do
projektu przys³uguj¹ dr Kowalskiemu. Mo¿e on wiêc, co do zasady,
rozpowszechniaæ sporz¹dzony opis, tworzyæ jego opracowania, wprowadzaæ do niego zmiany itp. Nie bêdzie mu jednak przys³ugiwaæ prawo do zg³oszenia swojego dzie³a do UPRP. Zawsze bêd¹ mu oczywiœcie przys³ugiwa³y autorskie prawa osobiste (w szczególnoœci prawo
do oznaczania go jako twórcy).
4.1.2. Nabycie praw autorskich do wyników prac badawczych
(przez twórcê oraz PJB)

Zgodnie z podstawow¹ zasad¹ polskiego Prawa autorskiego, zarówno
maj¹tkowe, jak i osobiste prawa autorskie nale¿¹ do twórcy utworu (prawami maj¹tkowymi twórca mo¿e rozporz¹dzaæ). Jednoczeœnie, uznaje siê, ¿e
twórc¹ mo¿e byæ wy³¹cznie osoba fizyczna. Utwór mo¿e oczywiœcie powstaæ w wyniku wspó³dzia³ania kilku osób. Mówimy wówczas o wspó³twórstwie. Zawsze musz¹ to byæ jednak osoby fizyczne. ¯aden podmiot nie
bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ (na przyk³ad PJB) nie mo¿e byæ twórc¹.
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Uzyskanie praw autorskich przez PJB jest wiêc mo¿liwe b¹dŸ na podstawie czynnoœci prawnej (w szczególnoœci umowy – zob. akapit 574), b¹dŸ
te¿ na podstawie szczególnego przepisu ustawy, który wprowadza
wyj¹tek od zasady, zgodnie z któr¹ tylko osobie fizycznej (twórcy) mog¹
pierwotnie przys³ugiwaæ prawa autorskie.
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PJB mo¿e uzyskaæ prawa autorskie do wyników prac badawczych i rozwojowych na podstawie umowy przenosz¹cej te prawa lub z mocy samego prawa, je¿eli rezultaty te zosta³y opracowane przez jej pracownika
(zob. akapit 332). Ze wzglêdu na analogiczny charakter umów miêdzy
twórc¹ a PJB oraz dalszych umów miêdzy PJB a nabywcami wyników badañ w procesie komercjalizacji, problematyka umów przenosz¹cych
maj¹tkowe prawa autorskie zosta³a przedstawiona w akapicie 573 i akapitach nastêpnych. W tym miejscu zostan¹ natomiast przedstawione zasady
nabywania przez PJB praw do tzw. utworów pracowniczych.
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Nabycie praw autorskich od pracownika nastêpuje przy ³¹cznym spe³nie5
niu nastêpuj¹cych przes³anek :

332

5

Zob. art. 12 Prawa autorskiego.
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1. PJB i twórcê (autora) utworu (rezultatów prac) ³¹czy stosunek pracy
(powsta³y w wyniku zawarcia umowy o pracê, jak równie¿ powo³ania
czy mianowania). Oznacza to, ¿e przejœcie praw na PJB nie nast¹pi,
je¿eli autora ³¹czy³ z PJB jakikolwiek inny stosunek prawny (umowa
zlecenia, umowa o œwiadczenie us³ug, umowa o dzie³o itp.), je¿eli
z takiej umowy nie wynika³o dodatkowo, ¿e prawa autorskie do wyników badañ zostan¹ przeniesione na PJB.
2. Umowa o pracê nie wy³¹cza takiego skutku (tzn. nie zapisano w niej
wprost, ¿e prawa do utworów stworzonych przez pracownika nie
przechodz¹ na pracodawcê).
3. Utwór zosta³ stworzony w ramach wykonywania obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosunku pracy. Oznacza to, ¿e PJB nie nabêdzie praw
autorskich do dzie³, które pracownik stworzy³ jedynie przy okazji wykonywania swoich obowi¹zków lub niezale¿nie (a nawet wbrew tym
obowi¹zkom), nawet je¿eli dokona³ tego w godzinach pracy i przy
u¿yciu sprzêtu, materia³ów lub innych mo¿liwoœci stworzonych mu
przez PJB.
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UWAGA!
W przypadku zamówienia utworu na podstawie umowy o dzie³o
(przyk³adowo, dotycz¹cej przeprowadzenia okreœlonych badañ,
opracowania ich wyników i dostarczenia tego opracowania PJB),
PJB nie nabêdzie praw autorskich automatycznie na podstawie
samego zamówienia.
Przeniesienie praw autorskich musi byæ odrêbnym (dodatkowym)
obowi¹zkiem zleceniobiorcy (twórcy) zapisanym w umowie.
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PRZYK£AD

Jan Kowalski jest pracownikiem Instytutu XYZ. Do jego obowi¹zków,
zgodnie z postanowieniami umowy o pracê, nale¿y dokonywanie konserwacji sprzêtu komputerowego w jednym z dzia³ów instytutu. Obok
wykonywania drobnych napraw i bie¿¹cej pomocy u¿ytkownikom
sprzêtu, Jan Kowalski stworzy³, w godzinach pracy i przy u¿yciu sprzêtu, który zosta³ mu udostêpniony, program komputerowy u³atwiaj¹cy
prowadzenie ksiêgowoœci dzia³u.
Czy instytut uzyska³ prawa autorskie do tego projektu?
Nie, poniewa¿ je¿eli zgodnie z umow¹ o pracê, tworzenie programów
komputerowych nie nale¿a³o do obowi¹zków Jana Kowalskiego, pra116
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wa do nowego programu nie przejd¹ na instytut. Nie wyklucza to
oczywiœcie ewentualnej odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej Jana Kowalskiego (np. z tytu³u wykorzystania powierzonego mu sprzêtu niezgodnie z przeznaczeniem). Nie pozbawia go to natomiast praw do jego
utworu.
Ponadto, nabycie praw autorskich do utworów pracowniczych (a wiêc po
spe³nieniu wszystkich przes³anek o których mowa w akapicie 332) nastêpuje jedynie w granicach wynikaj¹cych z celu umowy o pracê i zgodnego
zamiaru stron. Nie zawsze wiêc prawa autorskie przejd¹ na PJB w ca³oœci.
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PRZYK£AD

Zgodnie z umow¹ o pracê zawart¹ miêdzy programist¹ Janem Kowalskim a Instytutem XYZ, Jan Kowalski ma tworzyæ oprogramowanie
s³u¿¹ce zwiêkszeniu efektywnoœci wewnêtrznych procedur wymiany
informacji miêdzy pracownikami instytutu. Prawa autorskie do programu mia³y te¿ przejœæ na instytut na polu eksploatacji obejmuj¹cym
jego wykorzystanie dla wewnêtrznych celów instytutu. W ramach swoich obowi¹zków pracowniczych, Jan Kowalski stworzy³ program odpowiadaj¹cy oczekiwaniom pracodawcy.
Czy, jako uprawniony z praw autorskich do programu, instytut mo¿e
w³¹czyæ go do swojej oferty i rozpocz¹æ jego rozpowszechnianie poza
instytutem?
Nie, poniewa¿ z treœci umowy wynika jedynie ograniczony zakres
przeniesienia praw, który nie obejmuje prawa do dalszej odsprzeda¿y
utworu stworzonego przez Jana Kowalskiego.
Prawo autorskie zawiera te¿ dalsze, szczególne regulacje w wypadku nabycia praw do utworu na podstawie samej tylko umowy o pracê. Przyk³adowo, je¿eli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjêcia utworu
nie rozpocznie jego rozpowszechniania, a utwór ten by³ przeznaczony do
rozpowszechnienia (np. artyku³ opisuj¹cy wyniki badañ, który mia³ zostaæ
opublikowany w czasopiœmie naukowym), twórca mo¿e wyznaczyæ pracodawcy odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu. Po jego up³ywie
prawa uzyskane przez pracodawcê powróc¹ do twórcy6.

6

Zob. art. 12 ust. 2 Prawa autorskiego.
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Pracodawca nabywa utwór pracowniczy z chwil¹ jego przyjêcia. Wyj¹tkowo, je¿eli utworem pracowniczym jest program komputerowy, pracodawca nabywa do niego prawa ju¿ w chwili jego stworzenia.
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UWAGA!
W³aœcicielem maj¹tkowych praw autorskich powsta³ych w wyniku
realizacji zadañ finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki s¹
jednostki naukowe, w których te zadania realizowano (por. art. 36
Ustawy o NCN).
4.1.3. Przeniesienie praw dotycz¹cych wyników prac badawczych
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Prawa do wyników prac badawczych i prawa zwi¹zane z ich stworzeniem
mog¹ byæ przenoszone przez: twórców na PJB, a nastêpnie, przez PJB,
na inne podmioty w ramach komercjalizacji jako:
a) prawa autorskie do wyników prac badawczych (wy³¹cznie maj¹tkowe),
b) prawo do zg³oszenia tych wyników do odpowiedniej instytucji i do
uzyskania jednego z rodzajów praw wy³¹cznych pochodz¹cych z rejestracji (patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji),
c) prawo pierwszeñstwa (tzw. uprzedniego pierwszeñstwa) zg³oszenia
do UPRP wyników prac badawczych bêd¹cych wynalazkami, wzorami u¿ytkowymi i wzorami przemys³owymi (jako szczególne, odrêbne
prawo, które mo¿e byæ przedmiotem obrotu) – zob. akapit 185–187,
d) prawa uzyskane wskutek rejestracji (patenty, prawa ochronne, prawa
z rejestracji).
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Je¿eli PJB, która naby³a takie prawa, chce je nastêpnie przekazaæ innym
podmiotom, w ramach procesu komercjalizacji, musi zawrzeæ odpowiedni¹ umowê z nabywc¹ tych praw. Ponadto, je¿eli PJB sama nie naby³a
tych praw (np. z mocy prawa w zwi¹zku z zawart¹ z pracownikiem/twórc¹
umow¹ o pracê), dalsze rozporz¹dzanie tymi prawami wymaga wczeœniejszego ich nabycia od twórców na podstawie odrêbnych umów.
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UWAGA!
PJB nie mo¿e komercjalizowaæ wyników prac badawczych je¿eli
sama nie nabêdzie wczeœniej praw do tych wyników.
118
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ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117. z póŸn zm.)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 616)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
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4.2. Aspekty ksiêgowe nabywania przez PJB praw
do wyników prac B+R
4.2.1. Wprowadzenie do zagadnieñ pozyskiwania wartoœci niematerialnych
i prawnych przez PJB

W niniejszym podrozdziale omówione zostan¹ aspekty ksiêgowe metod
pozyskiwania przez PJB wartoœci niematerialnych i prawnych. Jednostka
mo¿e pozyskaæ wartoœci niematerialne i prawne poprzez:
a) wytworzenie wartoœci niematerialnych i prawnych we w³asnym zakresie,
b) nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych w oddzielnej transakcji,
c) nabycie w transakcji po³¹czenia jednostek gospodarczych,
d) nabycie w drodze dotacji z innej jednostki naukowej b¹dŸ pañstwowej.
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Warte ponownego podkreœlenia jest podejœcie do komercjalizacji wyników
prac rozwojowych obejmuj¹ce ca³oœciowo to zagadnienie, tzn. od pozyskania wartoœci niematerialnej i prawnej do jej komercjalizacji sensu stricte. Dziêki takiemu spojrzeniu na temat komercjalizacji, PJB bêdzie
w stanie:
a) prawid³owo oceniæ wynik ksiêgowy na komercjalizacji,
b) prawid³owo oceniæ wynik operacyjny na komercjalizacji (gdy¿ weŸmie
pod uwagê ca³oœæ nak³adów),
c) dostosowaæ siê do wymogów ustawy o instytutach badawczych, dotycz¹cych rozporz¹dzania aktywami jednostki (poprzez prawid³owe
ujêcie i wycenê pocz¹tkow¹),
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d) sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe w zgodzie z ustaw¹ o rachunkowoœci.
4.2.2. Wytworzenie WNiP przez PJB we w³asnym zakresie
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W przypadku wytworzenia wartoœci niematerialnych i prawnych przez jednostkê we w³asnym zakresie szczególne znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce
kwestie:
a) zdefiniowanie prac badawczych (zob. akapit 348–349),
b) ujêcie nak³adów na prace badawcze (zob. akapit 347),
c) zdefiniowanie prac rozwojowych (zob. akapit 348–349),
d) ustalenie momentu zakoñczenia prac rozwojowych i powstania mo¿liwego do zidentyfikowania sk³adnika aktywów (zob. akapit 350–351),
e) koszt wytworzenia sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych przez
jednostkê we w³asnym zakresie (zob. akapit 352–357).
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UWAGA!
Warta ponownego podkreœlenia jest koniecznoœæ prowadzenia
pe³nej ewidencji nak³adów w podziale na podlegaj¹ce ujêciu jako
koszt okresu, w którym nak³ady zosta³y poniesione i na koszty
podlegaj¹ce kapitalizacji.
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Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ prace badawcze (definicja – zob. akapit 260) nie
prowadz¹ do powstania sk³adnika maj¹tkowego, prawid³owe okreœlenie
prac badawczych oraz prac rozwojowych zyskuje na istotnoœci. W wiêkszoœci przypadków nak³ady na prace badawcze nie s¹ zwi¹zane z konkretnym produktem czy technologi¹. Dlatego te¿ nak³ady te powinny byæ
wykazane jako koszty w rachunku zysków i strat.
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UWAGA!
W praktyce czêsto nie mo¿na oddzieliæ prac badawczych od prac
rozwojowych. W takich sytuacjach ca³oœæ prac powinna byæ traktowana jako prace badawcze. W rezultacie ca³oœæ nak³adów na
B+R powinna byæ, zgodnie z MSR 38, ujêta jako koszty w rachunku zysków i strat.
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Ustalenie momentu zakoñczenia prac rozwojowych jest istotne, poniewa¿
zgodnie z MSR 38 koszt wytworzenia sk³adnika wartoœci niematerial120
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nych przez jednostkê we w³asnym zakresie jest sum¹ nak³adów poniesionych od dnia, w którym po raz pierwszy dany sk³adnik wartoœci niematerialnych spe³ni kryteria dotycz¹ce jego ujêcia (zob. akapit 292 lit. b)).
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PRZYK£AD

Instytut XYZ opracowuje now¹ generacjê ³¹czników dla dystrybucji
energii elektrycznej œredniego napiêcia. Nak³ady poniesione na rozwój
projektu do 30 czerwca 2009 r. wynios³y 1 000 000 z³, a od lipca
2009 r. do koñca 2009 r. wynios³y 1 500 000 z³. Instytut udowodni³, i¿
nowa generacja ³¹czników spe³nia³a kryteria uznania ich za wartoœci
niematerialne i prawne 1 lipca 2009 r.
Na koniec 2009 r. nowa generacja ³¹czników zosta³a ujêta jako sk³adnik wartoœci niematerialnych i prawnych w kwocie 1 500 000 z³ (nak³ady poniesione od daty, kiedy spe³nione zosta³y kryteria ujmowania
– 1 lipiec 2009 r.). Nak³ady poniesione do 1 lipca 2009 r., tj.
1 000 000 z³ zosta³y ujête jako koszt w rachunku zysków i strat – nie
stanowi¹ czêœci kosztu wytworzenia ujêtego w bilansie.
Koszt ten obejmuje wszystkie nak³ady, które mog¹ byæ bezpoœrednio
przypisane czynnoœciom tworzenia, produkcji i przystosowania sk³adnika
aktywów do u¿ytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo.
7

Do nak³adów bezpoœrednich, zgodnie z MSR 38, zalicza siê :
1) nak³ady na materia³y i us³ugi wykorzystane lub zu¿yte przy wytwarzaniu sk³adnika wartoœci niematerialnych;
2) koszty z tytu³u œwiadczeñ pracowniczych wynikaj¹ce bezpoœrednio
z wytworzenia sk³adnika wartoœci niematerialnych;
3) op³aty za rejestracjê tytu³u prawnego;
4) amortyzacjê patentów i licencji, które s¹ wykorzystywane przy wytwarzaniu sk³adnika wartoœci niematerialnych.
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PRZYK£AD

Instytut badawczy XYZ prowadzi prace rozwojowe nad pêczniej¹cym
œrodkiem ogniochronnym. Zgodnie z MSR 38 do nak³adów bezpoœrednich, instytut zaliczyæ mo¿e:
– nak³ady poniesione na zakup materia³ów wykorzystanych w toku
prac rozwojowych,
7
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§ 66 MSR 38.
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– koszty wynagrodzeñ pracowników zajmuj¹cych siê tym projektem
(po uwzglêdnieniu czasu pracy przypisanego temu projektowi wynikaj¹cemu z ewidencji czasu pracy),
– koszty uzyskania ochrony patentowej wyizolowanego materia³u biologicznego o w³aœciwoœciach ogniochronnych.
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Do kosztu wytworzenia sk³adnika wartoœci niematerialnych przez jednost8
kê we w³asnym zakresie nie zalicza siê :
1) kosztów sprzeda¿y, administracji oraz innych kosztów ogólnozak³adowych chyba, ¿e mo¿na je bezpoœrednio przyporz¹dkowaæ do
procesu przystosowania sk³adnika aktywów do u¿ytkowania;
2) wyraŸnie zidentyfikowanych braków wydajnoœci oraz pocz¹tkowych
strat operacyjnych poniesionych przed osi¹gniêciem planowanej wydajnoœci;
3) nak³adów na szkolenie przygotowuj¹ce pracowników do obs³ugiwania danego sk³adnika aktywów.
PRZYK£AD

Instytut XYZ wytworzy³ we w³asnym zakresie system monitorowania
stanu technicznego konstrukcji metod¹ analiz propagacji fal Lambda.
Po opracowaniu systemu, wszyscy pracownicy instytutu wziêli udzia³
w obowi¹zkowym szkoleniu z obs³ugi systemu.
Zgodnie z MSR 38, nak³ady na szkolenie z obs³ugi programu nie s¹
zaliczane do kosztu wytworzenia danego sk³adnika WNiP. Ustawa
o rachunkowoœci nie zawiera jednoznacznego przepisu w tym temacie. Praktyka ksiêgowa jednak, zgodnie z wytycznymi MSR 38, przyjmuje, i¿ nak³ady te nie zwiêkszaj¹ wartoœci pocz¹tkowej wytworzonego programu, nie wp³ywaj¹ równie¿ na dzia³anie programu. Szkolenia
maj¹ bowiem na celu podniesienie kwalifikacji pracowników (które
zgodnie z MSR 38 nie mog¹ byæ uznane za sk³adnik wartoœci niematerialnych i prawnych, poniewa¿ nie s¹ przez jednostkê kontrolowane).
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Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy o rachunkowoœci, wytworzone przez jednostkê filmy, oprogramowanie komputerowe, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzeda¿y, wycenia siê
w okresie przynoszenia przez nie korzyœci ekonomicznych. Okres ten nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 5 lat. Wyceny dokonuje siê poprzez okreœlenie wysokoœci nadwy¿ki kosztów wytworzenia ww. produktów nad przychodami
8
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§ 67 MSR 38.
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wed³ug cen sprzeda¿y netto, uzyskanymi z ich sprzeda¿y w ci¹gu tego
okresu. Nieodpisane po up³ywie tego okresu koszty wytworzenia zwiêkszaj¹ pozosta³e koszty operacyjne.
Ustawa o rachunkowoœci normuje w sposób szczególny wycenê wytworzonych przez jednostkê produktów, które mog¹ podlegaæ wielokrotnej
sprzeda¿y, a jednoczeœnie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
– powstaj¹ w jednorazowym cyklu produkcyjnym,
– wytworzony produkt bazowy mo¿e byæ nastêpnie sprzedawany w dowolnej liczbie egzemplarzy,
– koszty wytworzenia, raz poniesione, rozk³adaj¹ siê na dowoln¹,
mo¿liw¹ do sprzeda¿y iloœæ kopii, przy czym iloœæ ta nie jest
z regu³y jednoznacznie zdeterminowana w momencie wytworzenia
produktu9.
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Do produktów podlegaj¹cych wielokrotnej sprzeda¿y nie zalicza siê filmów, oprogramowania i tym podobnych produktów, które zosta³y wytworzone na konkretne zamówienie, takich jak: filmy reklamowe, projekty realizowane na indywidualne ¿yczenie klienta, oprogramowanie komputerowe dedykowane dla okreœlonego przedsiêbiorstwa10.
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Jednostka mo¿e ponosiæ nak³ady w celu osi¹gniêcia przysz³ych korzyœci
ekonomicznych, ale z tymi nak³adami nie jest zwi¹zane wytworzenie ani
nabycie ¿adnego sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych. W takich
sytuacjach, zgodnie z MSR 38, nak³ady s¹ ujmowane w rachunku zysków
i strat w momencie ich poniesienia. Dotyczy to nastêpuj¹cych rodzajów
nak³adów:
a) nak³ady na dzia³alnoœæ szkoleniow¹,
b) nak³ady na dzia³alnoœæ reklamow¹ i promocyjn¹,
c) nak³ady na przemieszczenie lub reorganizacjê czêœci lub ca³oœci jednostki,
d) koszty rozpoczêcia dzia³alnoœci.
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UWAGA!
Z zarz¹dczego punktu widzenia istotne jest monitorowanie poziomu ca³oœci nak³adów na prace badawcze i rozwojowe. Ma to
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9
10

E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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szczególne znaczenie przy komercjalizacji wyników prac B+R
i ustalaniu np. ceny sprzeda¿y netto w oparciu o zsumowane:
– pocz¹tkow¹ wartoœæ bilansow¹ (skapitalizowane nak³ady na
prace rozwojowe spe³niaj¹ce odpowiednie kryteria) lub bie¿¹c¹
wartoœæ bilansow¹ powiêkszon¹ o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne,
– wysokoœæ nak³adów ujêtych jako koszty w rachunku zysków
i strat.
Dla celów komercjalizacji PJB mo¿e równie¿ ustaliæ cenê zbycia
w oparciu o ceny rynkowe (zob. akapit 754-755). W tym celu jednostka powinna dysponowaæ odpowiednim planem kont (zob.
akapit 420) umo¿liwiaj¹cym kontrolê nak³adów ponoszonych na
dany projekt badawczo-rozwojowy.
4.2.3. Nabycie sk³adnika WNiP przez jednostkê w drodze oddzielnej
transakcji

362

Jak ju¿ podkreœlono wczeœniej, kluczowe znaczenie ma traktowanie komercjalizacji wyników prac B+R w sposób ca³oœciowy, tzn. od pozyskania
wartoœci niematerialnych i prawnych do ich komercjalizacji sensu stricto
(zob. akapit 286). Jednostka nabywaj¹c sk³adnik WNiP w oddzielnej transakcji, oszacowuje prawdopodobieñstwo uzyskania przysz³ych korzyœci
ekonomicznych zwi¹zanych z tym sk³adnikiem, co znajduje odzwierciedlenie w zap³aconej za ten sk³adnik cenie. Oznacza to spe³nienie kryterium
ujêcia, opisanego w akapicie 322 pkt a).

363

W przypadku nabycia sk³adnika w oddzielnej transakcji (zw³aszcza
w przypadku zakupu za gotówkê lub inne aktywo pieniê¿ne), kwestia wiarygodnego ustalenia jego kosztu (kryterium ujêcia opisane w akapicie 322
pkt b)) nie budzi istotnych w¹tpliwoœci.

364

Zgodnie z wytycznymi MSR 38, koszt sk³adnika wartoœci niematerialnych
11
i prawnych nabytego w oddzielnej transakcji obejmuje :
a) cenê zakupu powiêkszon¹ o c³a importowe i nie podlegaj¹ce odliczeniu podatki od zakupu, pomniejszon¹ o upusty handlowe i rabaty,
b) nak³ady bezpoœrednio zwi¹zane z przygotowaniem sk³adnika aktywów do u¿ytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem.
11
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12

Nak³ady bezpoœrednie obejmuj¹ wg MSR 38 :
a) koszty œwiadczeñ pracowniczych wynikaj¹ce bezpoœrednio z przygotowania tego sk³adnika do stanu zdolnoœci u¿ytkowej,
b) op³aty za obs³ugê wynikaj¹ce bezpoœrednio z przygotowania sk³adnika do stanu zdolnoœci u¿ytkowej,
c) koszty testów sprawdzaj¹cych prawid³owe dzia³anie sk³adnika.

365
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Instytut XYZ naby³, w drodze oddzielnej transakcji, system do automatycznego zapisu danych ze stacji meteorologicznej. W zwi¹zku z tym
zakupem, instytut dodatkowo pokry³ op³aty za obs³ugê techniczn¹
zwi¹zan¹ z instalacj¹ i przygotowaniem systemu do u¿ytkowania, jak
równie¿ koszty tygodniowego testowania dzia³ania systemu. Z wprowadzeniem nowego systemu wi¹za³a siê równie¿ koniecznoœæ zorganizowania szkoleñ dla pracowników.
Jako koszt systemu (przedstawiony jako wartoœæ bilansowa) instytut
powinien uj¹æ cenê zakupu, koszt obs³ugi technicznej oraz fazy testowej.
Do wartoœci bilansowej nie powinny zostaæ wliczone koszty szkolenia
pracowników.
Nak³ady nie sk³adaj¹ce siê na koszt sk³adnika wartoœci niematerialnych
13
i prawnych to zgodnie z MSR 38 :
a) nak³ady na wprowadzenie nowego produktu lub us³ugi (m.in. nak³ady
na reklamê i promocjê),
b) nak³ady na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w nowej lokalizacji,
c) koszty administracji i inne koszty ogólnozak³adowe.

367

W wartoœci bilansowej sk³adnika WNiP nie ujmuje siê nak³adów od momentu, w którym sk³adnik ten osi¹gn¹³ stan umo¿liwiaj¹cy jego u¿ytkowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo.

368

369
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Uczelnia LMN naby³a w oddzielnej transakcji oprogramowanie komputerowe usprawniaj¹ce akceptacjê zakupów œrodków trwa³ych. Oprogramowanie to podlega³o testom w okresie 1–15 lipca oraz 1–15 sierp12
13

§ 28 MSR 38.
§ 29 MSR 38.
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nia 2009 r. Stan umo¿liwiaj¹cy u¿ytkowanie w sposób zgodny z zamierzeniami kierownictwa zosta³ osi¹gniêty 31 lipca, po wprowadzeniu
uwag testerów z lipcowej fazy testów.
W wartoœci bilansowej powinny zostaæ uwzglêdnione nak³ady do momentu osi¹gniêcia stanu u¿ytkowania zgodnego z intencjami kierownictwa, tj. do 30 lipca.
Nak³ady zwi¹zane z drug¹ faz¹ testów (gdy oprogramowanie by³o gotowe do wykorzystania w sposób zamierzony, a mimo to nie by³o u¿ytkowane) nie s¹ ujmowane w wartoœci bilansowej. S¹ wykazywane jako
koszty w rachunku zysków i strat.

370

Jednostki mog¹ prowadziæ dzia³ania rozwojowe dotycz¹ce zakupionego
sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych, które nie s¹ niezbêdne do
osi¹gniêcia przez ten sk³adnik stanu umo¿liwiaj¹cego dzia³anie zgodne
z zamierzeniami kierownictwa (dzia³ania uboczne).

371

UWAGA!
Przychód i nak³ady wynikaj¹ce z dzia³añ ubocznych ujmuje siê
w rachunku zysków i strat (por. § 31 MSR 38).
4.2.4. Nabycie sk³adnika WNiP przez PJB w transakcji po³¹czenia
jednostek gospodarczych

372

W przypadku przejêcia sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych
w transakcji po³¹czenia jednostek gospodarczych rozliczonych metod¹
nabycia (art. 44b Ustawy o rachunkowoœci), cena nabycia odzwierciedla
jego wartoœæ godziw¹ w momencie przejêcia. Wartoœæ godziwa uwzglêdnia prawdopodobieñstwo uzyskania w przysz³oœci korzyœci ekonomicznych z tym sk³adnikiem zwi¹zanych. Oznacza to spe³nienie kryterium
ujêcia, opisanego w akapicie 322 pkt a).

373

Jednostka przejmuj¹ca ujmuje w momencie przejêcia, obok wartoœci firmy, sk³adnik wartoœci niematerialnych jednostki przejmowanej, jeœli jego
wartoœæ godziwa mo¿e byæ wiarygodnie oszacowana. Nie ma znaczenia
czy jednostka przejmowana ujmowa³a dan¹ pozycjê jako WNiP.
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UWAGA!
Jednostka przejmuj¹ca mo¿e aktywowaæ trwaj¹ce prace rozwojowe jednostki przejmowanej, jeœli spe³niaj¹ one ogólne kryteria
sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych (zob. akapit 298).

374

Zgodnie z art. 28 ust. 6 Ustawy o rachunkowoœci, za wartoœæ godziw¹
przyjmuje siê kwotê:
a) za jak¹ dany sk³adnik móg³by zostaæ wymieniony, a zobowi¹zanie
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej,
b) miêdzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowi¹zanymi ze sob¹ stronami14.

375

Jeœli jednostka nie dysponuje informacj¹ o bie¿¹cych cenach kupna,
wówczas do oszacowania wartoœci godziwej mo¿na przyj¹æ warunki podobnej transakcji, przeprowadzonej w ostatnim okresie, o ile w miêdzyczasie znacz¹co nie zmieni³y siê warunki ekonomiczne15 (zob. akapit 539
i nastêpne).

376

4.2.5. PóŸniejsze nak³ady na przejêty, trwaj¹cy projekt
badawczo-rozwojowy

W przypadku wyst¹pienia nak³adów:
a) na przejête, odrêbnie lub w transakcji po³¹czenia jednostek gospodarczych, sk³adniki WNiP,
b) zwi¹zanych z trwaj¹cym projektem badawczym lub rozwojowym,
c) poniesionych po nabyciu danego sk³adnika,
d) do ich ksiêgowania stosuje siê odpowiednio zasady dotycz¹ce wytworzenia sk³adnika WNiP przez jednostkê we w³asnym zakresie (zob.
akapity 344 i nastêpne), ich ujêcie i prawid³owa wycena jest istotna
zgodnie z ide¹ komercjalizacji sensu largo, poniewa¿ pozwala prawid³owo oceniæ wynik ksiêgowy i operacyjny na komercjalizacji (zob.
akapit 286).

14
15

Art. 28 ust. 6 Ustawy o rachunkowoœci.
§ 39 MSR 38.
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378

UWAGA!
– PóŸniejsze nak³ady na trwaj¹ce prace badawcze s¹ ujmowane
w kosztach w momencie ich wyst¹pienia.
– PóŸniejsze nak³ady na trwaj¹ce prace rozwojowe, nie spe³niaj¹ce kryteriów ujêcia jako sk³adnika WNiP s¹ ujmowane w kosztach w momencie ich wyst¹pienia.
– PóŸniejsze nak³ady na trwaj¹ce prace rozwojowe, spe³niaj¹ce
kryteria ujêcia jako sk³adnika WNiP s¹ dodawane do wartoœci
bilansowej nabytego projektu rozwojowego.
4.2.6. Nabycie w drodze dotacji rz¹dowej

379

W przypadku nabycia sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych
w drodze dotacji rz¹dowej (nieodp³atnie lub za symboliczn¹ op³atê), jednostka mo¿e zdecydowaæ siê na:
a) pocz¹tkowe ujêcie w wartoœci godziwej, sk³adnika wartoœci niematerialnych oraz dotacji,
b) pocz¹tkowe ujêcie sk³adnika w wartoœci nominalnej powiêkszonej
o wszystkie koszty bezpoœrednio przyporz¹dkowywane przystosowaniu sk³adnika do u¿ytkowania zgodnie z planowanym wykorzystaniem16.

380

PJB mo¿e równie¿ nabyæ nieodp³atnie wyniki prac badawczych i rozwojowych od innej jednostki naukowej. Otrzymanie lub nabycie wyników prac
badawczych w ten sposób pozwala na ich kapitalizacjê w momencie pocz¹tkowego ujêcia, a nastêpnie wykorzystanie (poprzez odpisy aktualizacyjne) na realizacjê innych zadañ z zakresu dzia³alnoœci badawczej i rozwojowej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dalsze ujêcie ksiêgowe zale¿y od spe³nienia
kryteriów opisanych w akapicie 257. Przyk³adowo, amortyzacja nabytych
prac badawczych wykorzystywanych dalej w pracach badawczych jednostki powinna obci¹¿aæ wynik finansowy jednostki. W przypadku, prac rozwojowych (po spe³nieniu kryteriów kapitalizacji) powinny one zostaæ uznane za czêœæ wartoœci aktywa. Prawid³owe ujêcie ksiêgowe prac, jak
równie¿ amortyzacji nabytych prac bezpoœrednio przek³ada siê na wynik
na komercjalizacji (zob. akapit 417).

16
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Instytut XYZ mo¿e nieodp³atnie przekazaæ wyniki prowadzonych we
w³asnym zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie agrotechniki uczelni LMN.
4.2.7. Ustalenie wartoœci pocz¹tkowej sk³adników WNiP nabytych
lub wytworzonych przez PJB

Niniejszy podrozdzia³ poœwiêcony zostanie kwestii pocz¹tkowej (w momencie ich pierwszego ujêcia w ksiêgach) wyceny bilansowej wartoœci
niematerialnych i prawnych wed³ug ustawy o rachunkowoœci. Problematyka ta jest istotna, poniewa¿ w procesie komercjalizacji kluczowe znaczenie ma ustalenie wartoœci ksiêgowej aktywów powsta³ych w wyniku prac
rozwojowych, co pozwala na okreœlenie wyniku na komercjalizacji.

382

UWAGA!
Metody wyceny stosowane w czasie komercjalizacji wyników opisane zosta³y w akapicie 543

383

Wartoœci niematerialne i prawne, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o rachunkowoœci, powinny byæ wyceniane nie rzadziej ni¿ na dzieñ bilansowy wed³ug:
a) ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartoœci przeszacowanej
(po aktualizacji wyceny œrodków trwa³ych),
b) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak¿e
o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci.

384

Wyniki prac rozwojowych mog¹ byæ nabyte w jednej transakcji. Wówczas
WNiP wyceniæ mo¿na wed³ug ceny nabycia. Cenê nabycia Ustawa o rachunkowoœci definiuje jako:
1) cenê zakupu sk³adnika aktywów, obejmuj¹c¹ kwotê nale¿n¹ sprzedaj¹cemu;
2) bez, podlegaj¹cego odliczeniu, podatku VAT oraz podatku akcyzowego;
3) w przypadku importu, powiêkszon¹ o obci¹¿enia o charakterze publicznoprawnym oraz powiêkszon¹ o koszty bezpoœrednio zwi¹zane
z zakupem i przystosowaniem sk³adnika aktywów do stanu zdatnego
do u¿ywania, lub wprowadzenia do obrotu, ³¹cznie z kosztami trans-

385
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portu, jak te¿ za³adunku, wy³adunku, sk³adowania lub wprowadzenia
do obrotu;
17
4) obni¿on¹ o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski .

386

UWAGA!
W przypadku, gdy nie jest mo¿liwe ustalenie ceny nabycia WNiP,
wyceny dokonuje siê w oparciu o ceny sprzeda¿y netto takiej samej lub podobnej pozycji. Cenê sprzeda¿y netto mo¿na w praktyce okreœliæ zgodnie z tym co opisano w akapicie 357.

387

Koszt wytworzenia jest natomiast zdefiniowany w art. 28 ust. 3 Ustawy
o rachunkowoœci Obejmuje on:
a) koszty pozostaj¹ce w bezpoœrednim zwi¹zku z danym produktem (zob.
akapit 458 i nastêpne), oraz
b) uzasadnion¹ czêœæ kosztów poœrednio zwi¹zanych z wytworzeniem
tego produktu (zob. akapit 460 i nastêpne).

388

UWAGA!
Z punktu widzenia komercjalizacji prawid³owe okreœlenie kosztu
wytworzenia jest bardzo istotne, gdy¿ przek³ada siê bezpoœrednio
na wynik (zysk/strata) na komercjalizacji.
W³aœciwe jest tak¿e zaliczenie do kosztu wytworzenia kosztów powsta³ych przed rozpoczêciem produkcji, a zwi¹zanych bezpoœrednio z produkcj¹, takich jak: amortyzacja kosztów prac rozwojowych, koszty przygotowania produkcji oraz koszty zakupu materia³ów produkcyjnych (Stanowisko Komitetu Rachunkowoœci
w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów wyceny bilansowej zapasów).

389

W celu prawid³owego ustalenia kosztu wytworzenia produktu konieczne
jest wprowadzenie systemu ewidencji, grupowania i rozliczania kosztów (rachunku kosztów). Ewidencja ta powinna dostarczaæ informacje
o kosztach bezpoœredniego wytworzenia oraz o kosztach poœredniego
18
wytworzenia w podziale na koszty zmienne i sta³e . Wa¿ne jest, aby jednostka posiada³a nie tylko ewidencjê kosztów wytworzenia, ale równie¿
wszystkich nak³adów zwi¹zanych z pracami badawczymi i rozwojowymi.
17
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Zgodnie z ww. stanowiskiem Komitetu Rachunkowoœci, jednostka powinna posiadaæ system rachunku kosztów, dostosowany do specyfiki jej
dzia³alnoœci, pozwalaj¹cy na wiarygodne i systematyczne ustalanie kosztów wytworzenia produktów, co do zasady na moment ich wytworzenia,
a najpóŸniej na dzieñ bilansowy. Przez analogiê mo¿na zastosowaæ ten
standard do wyceny bilansowej WNiP.
Podsumowuj¹c, PJB powinna wprowadziæ rachunek kosztów umo¿liwiaj¹cy podzia³ poniesionych nak³adów zgodnie z centrami kosztowymi (obszarami powstawania kosztów), tak by móc wyodrêbniæ nak³ady na poszczególne prowadzone prace badawcze i rozwojowe. Mo¿na to osi¹gn¹æ
dziêki zak³adowemu planowi kont, dostosowanemu do potrzeb danej PJB
(zob. akapit 420).

390

Koszty bezpoœrednie obejmuj¹:
a) wartoœæ zu¿ytych materia³ów bezpoœrednich,
b) pozyskania i przetworzenia zwi¹zane bezpoœrednio z pracami B+R,
c) inne koszty poniesione w zwi¹zku z doprowadzeniem produktu do
postaci i miejsca, w jakich siê znajduje w dniu wyceny.

391

UWAGA!
Koszty bezpoœrednie to koszty, których przypisanie do produktów
w oparciu o dokumenty Ÿród³owe zu¿ycia (np. karty pracy) jest
mo¿liwe, istotne i op³acalne. Wszystkie koszty bezpoœrednie traktowane s¹ jako koszty zmienne.
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393

Instytut XYZ prowadzi projekt, którego celem jest zidentyfikowanie nowych bio-markerów dla diagnostyki wczesnych stadiów chorób uk³adu
kr¹¿enia cz³owieka. W projekt zaanga¿owanych jest trzech pracowników, z czego dwóch pracowników zajmuje siê wy³¹cznie tym projektem, a trzeci nadzoruje ten i jeszcze dwa inne projekty.
Do kosztu bezpoœredniego zaliczaæ siê bêdzie koszt pracy dwóch pracowników zaanga¿owanych jedynie w projekt identyfikacji bio-markerów oraz koszt pracy trzeciego pracownika – nadzoruj¹cego projekt,
o ile jednostka posiada ewidencjê czasu pracy umo¿liwiaj¹c¹ przyporz¹dkowanie czasu pracy na konkretne projekty, w które dana osoba jest zaanga¿owana.
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394

395

Na odpowiedni¹ do okresu wytwarzania produktu oraz uzasadnion¹
czêœæ kosztów poœrednich sk³adaj¹ siê:
a) zmienne poœrednie koszty prac badawczych i rozwojowych, oraz
b) ta czêœæ sta³ych, poœrednich kosztów prac badawczych i rozwojowych, która odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolnoœci produkcyjnych.
PRZYK£AD

Instytut XYZ prowadzi badania dotycz¹ce reakcji roœlin uprawianych
w p³odozmianie na nawo¿enie N, K, Mg i S na glebie lessowej. Koszty
poœrednie obejmuj¹:
1. Us³ugi – us³ugi mechanizacyjne zwi¹zane ze zbiorem ziarna, s³omy, innych produktów, suszenia ziarna kukurydzy, siewu, itp.
2. Pracê maszyn w³asnych – przy obliczaniu kosztów eksploatacji
maszyn za³o¿ono optymalne ich wykorzystanie w czasie u¿ytkowania. Pos³u¿ono siê metodyk¹ Instytutu Budownictwa Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa. W modelowym wyposa¿eniu gospodarstwa przyjêto zestaw maszyn w agregacji z ci¹gnikami o mocy
60 KM i 90 KM. W rachunku uwzglêdniono amortyzacjê, remonty,
ubezpieczenia i koszty gara¿owania.
3. Koszty utrzymania budynków – obejmuj¹ niezbêdne zaplecze biurowe i sanitarne oraz powierzchniê magazynow¹ s³u¿¹c¹ do przechowywania p³odów rolnych. Rachunek zawiera amortyzacjê, remonty i ubezpieczenia.
4. Podatki i ubezpieczenia – obowi¹zkowe obci¹¿enia (OC, podatek
rolny, KRUS), nie zawieraj¹ obci¹¿eñ dobrowolnych.
5. Pozosta³e koszty – obejmuj¹ miêdzy innymi: koszty eksploatacji
samochodu osobowego, korzystania z telefonu, koszty nawo¿enia
wapnem magnezowym.
6. Pracê najemn¹ – tylko w przypadku produkcji warzywniczej
uwzglêdniono najem dorywczej si³y roboczej.

396
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Jednostka XYZ prowadzi prace hodowlane nad odtworzeniem polskiej
kury – czubatki staropolskiej. Koszty poœrednie produkcji zwierzêcej
obejmuj¹:
1. Pracê maszyn w³asnych – uwzglêdniono pracê maszyn zwi¹zanych z podawaniem i przygotowaniem pasz, usuwaniem obornika.
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2. Koszty utrzymania budynków – przyjêto koszty eksploatacji budynków niezbêdnych do utrzymania zwierz¹t, rachunek uwzglêdnia
amortyzacjê, remonty i ubezpieczenia.
3. Koszty ogólnogospodarcze dla produkcji zwierzêcej – przyjêto
10% narzut kosztów bezpoœrednich.
4. Koszty produkcji pasz w³asnych – liczone po kosztach poœrednich produkcji roœlinnej.
Koszty poœrednie to koszty wytworzenia wspólne dla ró¿nych rodzajów
produktów czy us³ug. Wspólny charakter tych kosztów generuje potrzebê
okreœlenia przejrzystych metod podzia³u, w celu rozliczenia kosztów na
poszczególne rodzaje produktów lub us³ug.

397

Ewidencja taka mo¿e funkcjonowaæ w oparciu o miejsce powstania kosztu
(mpk). Jest to wydzielony zakres dzia³alnoœci jednostki, którego koszty s¹
przedmiotem oddzielnej ewidencji, kontroli lub analizy, np. koszty komórki
organizacyjnej lub koszty zwi¹zane z funkcj¹, realizowan¹ przez dan¹ jednostkê18.

398

Podzia³ kosztów ze wzglêdu na ich powi¹zanie z opisanym powy¿ej procesem wytwarzania aktywów niematerialnych (koszty bezpoœrednie i poœrednie) nie stanowi jedynej metody podzia³u. Ze wzglêdu na charakter
ich wystêpowania, koszty mo¿na podzieliæ równie¿ na koszty sta³e (obecne bez wzglêdu na to czy PJB prowadzi dzia³alnoœæ czy te¿ nie) i koszty
zmienne (zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci).

399

Do kosztów zmiennych zalicza siê, m.in.:
a) wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, nie kwalifikuj¹ce siê do
kosztów bezpoœrednich (np. dodatki za nadgodziny),
b) energiê napêdow¹ urz¹dzeñ produkcyjnych,
c) remonty urz¹dzeñ produkcyjnych.

400

W sk³ad kosztów sta³ych wchodz¹ m.in.:
a) amortyzacja œrodków trwa³ych,
b) koszty oœwietlania, ogrzewania, sprz¹tania,
c) remonty i konserwacje budynków.

401

18

A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 276.
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402

PRZYK£AD

Instytut XYZ prowadzi badania nad lini¹ technologiczn¹ do demonta¿u
sprzêtu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej. Remonty urz¹dzeñ
produkcyjnych bêd¹ stanowiæ zmienne poœrednie koszty produkcji,
natomiast remonty hali, w której odbywaj¹ siê badania bêd¹ sta³ymi
kosztami produkcji.

403

UWAGA!
Nale¿y prowadziæ oddzielne ewidencje kosztów zmiennych i kosztów sta³ych, poniewa¿ obie te grupy s¹ oddzielnie rozliczane.
(por. A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci,
str. 277)

404

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza siê kosztów:
a) ogólnego zarz¹du, które nie s¹ zwi¹zane z doprowadzaniem
produktu do postaci i miejsca, w jakich siê znajduje na dzieñ wyceny,
b) magazynowania wyrobów gotowych i pó³produktów, chyba ¿e poniesienie tych kosztów jest niezbêdne w procesie produkcji,
c) kosztów sprzeda¿y produktów.

405

Koszty powy¿sze oraz koszty odpowiadaj¹ce wielkoœci niewykorzystanych zdolnoœci produkcyjnych (tzw. koszty nieuzasadnione, puste, lub
koszty niewykorzystanego potencja³u) powinny zostaæ ujête w wyniku finansowym w okresie ich poniesienia19.

406

W okreœlonych przypadkach uzasadnionych niezbêdnym, d³ugotrwa³ym
przygotowaniem produktu do sprzeda¿y lub d³ugim okresem wytwarzania, PJB mo¿e zastosowaæ tzw. rozszerzon¹ definicjê kosztu wytworzenia. W ramach przedmiotowej definicji cenê nabycia lub koszt wytworzenia mo¿na powiêkszyæ o koszty obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych
w celu:
a) finansowania zapasu produktów w okresie ich przygotowania do
sprzeda¿y b¹dŸ wytworzenia (np. koszty prowizji bankowych, odsetki) i zwi¹zanych z nimi ró¿nic kursowych,

19
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E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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b) pomniejszone o przychody osi¹gane z tytu³u finansowania zewnêtrzne20
go (np. odsetki z tytu³u utworzenia depozytu z po¿yczonych sum) .
W celu doprecyzowania, kiedy koszt zaci¹gniêtych zobowi¹zañ mo¿e zostaæ zaliczony do kosztu wytworzenia lub ceny nabycia warto odwo³aæ siê
do warunków wymienionych w MSR 23 „Koszty finansowania zewnêtrznego”:
1) koszty finansowania zewnêtrznego zwiêkszaj¹ koszt wytworzenia tylko aktywów dostosowanych, tzn. takich, które bezwzglêdnie wymagaj¹ d³ugiego czasu, by uzyskaæ zdatnoœæ do sprzeda¿y, np. czasu
niezbêdnego do realizacji faz cyklu produkcyjnego (le¿akowanie, dojrzewanie, fermentacja)21;
2) koszty finansowania zewnêtrznego mo¿na uj¹æ w koszcie wytworzenia aktywów dostosowanych tylko, gdy prawdopodobne jest, ¿e
w przysz³oœci bêd¹ generowaæ korzyœci ekonomiczne dla PJB;
3) koszty finansowania wewnêtrznego mog¹ zostaæ wiarygodnie obliczone i przypisane bezpoœrednio do nabycia lub wytworzenia aktywa
dostosowanego22.

407

408
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Koszty obs³ugi kredytu zaci¹gniêtego przez Instytut XYZ na finansowanie konstrukcji prototypu systemu zarz¹dzania regu³ami biznesowymi
i technologicznymi mog¹ byæ zaliczone do kosztu wytworzenia. Prototyp systemu wymaga bowiem d³ugiego czasu przygotowania i wytwarzania, by byæ zdatnym do u¿ycia. W przysz³oœci instytut spodziewa
siê korzyœci ekonomicznych (bior¹c pod uwagê popyt rynkowy na
tego typu rozwi¹zania, jak równie¿ ich ograniczon¹ poda¿). Jednoczeœnie instytut XYZ ma odpowiednio skonstruowany zak³adowy plan
kont pozwalaj¹cy na wiarygodne okreœlenie kosztów finansowania.
UWAGA!
Koszty i korzyœci zwi¹zane z finansowaniem procesu wytwarzania
mog¹ byæ aktywowane jedynie do momentu zakoñczenia cyklu
wytwórczego.
(por. E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz)

20
21
22

A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 281.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 281.
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410

Dla jednostek, które na mocy art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci nie
maj¹ obowi¹zku badania i og³aszania sprawozdania finansowego mo¿liwe
jest stosowanie uproszczonych metod ustalania kosztu wytworzenia.
Zgodnie z modelem uproszczonym, do kosztu wytworzenia zalicza siê
wszystkie koszty zwi¹zane bezpoœrednio lub poœrednio z procesem produkcyjnym lub procesem œwiadczenia us³ug, z wyj¹tkiem23:
a) kosztów magazynowania,
b) kosztów zarz¹du,
c) kosztów sprzeda¿y.

411

Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie mo¿e byæ wy¿szy od ceny
24
sprzeda¿y netto .

412

Ustawa o rachunkowoœci ustanawia mechanizmy kontroli poziomu kosztów wytworzenia w jednostce. Ustawa wskazuje, ¿e uproszczony sposób
ich kalkulacji nie mo¿e prowadziæ do wyceny wytwarzanych w podmiocie aktywów lub us³ug powy¿ej ich cen sprzeda¿y netto, mo¿liwych do
uzyskania na dzieñ bilansowy. Zapis ten stanowi konkretyzacjê zasady
ostro¿noœci, wyra¿onej w art. 7 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci25.

413

Zgodnie z zasadami rachunkowoœci, aktywa nie mog¹ zostaæ wycenione
bilansowo powy¿ej ich wartoœci mo¿liwej do realizacji. Oznacza to
w szczególnoœci, i¿ wartoœæ bilansowa oparta o koszt wytworzenia nie
mo¿e przewy¿szaæ mo¿liwej do uzyskania ceny sprzeda¿y netto. W praktyce, jednostka musi porównaæ wycenê bilansow¹ z ewentualn¹, mo¿liw¹
do uzyskania w wyniku zbycia wartoœci¹. PJB powinna to uczyniæ na moment ujêcia danego aktywa w bilansie oraz za ka¿dym razem, gdy zasz³y
okolicznoœci powoduj¹ce spadek mo¿liwej do uzyskania ceny sprzeda¿y.

414

UWAGA!
Stosuj¹c uproszczony sposób wyliczenia kosztu wytworzenia jednostka nie musi prowadziæ rachunku kosztów zmiennych ani ustalaæ aktualnego poziomu wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych
w normalnych warunkach.

23
24
25
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A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 281.
Art. 28 ust. 4a Ustawy o rachunkowoœci.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.

4. NABYWANIE PRZEZ PJB PRAW DO WYNIKÓW PRAC B+R

Elementem stosowanym jako odniesienie przy wyznaczaniu kosztu wytworzenia, dla zapewnienia realizacji zasady ostro¿noœci, jest cena sprzeda¿y netto, zdefiniowana w art. 28 ust. 5 Ustawy o rachunkowoœci, jako:
a) mo¿liwa do uzyskania na dzieñ bilansowy cena sprzeda¿y, bez podatku VAT i podatku akcyzowego,
b) pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz
koszty zwi¹zane z przystosowaniem sk³adnika aktywów do sprzeda¿y
i dokonaniem tej sprzeda¿y,
c) powiêkszona o nale¿n¹ dotacjê przedmiotow¹.
ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
Inne Ÿród³a:
–
Waliñska E. (red.), Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, LEX, 2009
–
Jarugowa A. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, Oœrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr Sp. z o.o., Gdañsk 2005

415

416

4.2.8. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla WNiP

Wczeœniejsze podrozdzia³y przedstawia³y metody nabycia wartoœci niematerialnych i prawnych oraz zasady ich ujmowania. W kolejnej czêœci
omówione zostan¹ zasady postêpowania z WNiP po ich nabyciu przez
PJB.

417

Odwo³uj¹c siê do wprowadzonej ju¿ wczeœniej (zob. akapit 286) koncepcji
komercjalizacji sensu largo, nale¿y pamiêtaæ, i¿ odpisy amortyzacyjne odzwierciedlaj¹ zu¿ycie pracy rozwojowej w zwi¹zku z jej komercjalizacj¹.

418

Nabyte sk³adniki wartoœci niematerialnych i prawnych powinny zostaæ we
w³aœciwy zaewidencjonowane. Mo¿emy rozró¿niæ ewidencjê operacyjn¹
oraz ewidencjê ksiêgow¹. PJB mog¹ prowadziæ równolegle obie ewidencje, b¹dŸ jedynie ksiêgow¹ i uwzglêdniaæ w niej pewne elementy ewidencji operacyjnej.

419

Ewidencja ksiêgowa prowadzona jest na wydzielonych kontach syntetycznych i analitycznych oraz pozabilansowo na kartach ksiêgi aktywów
trwa³ych. Wykaz kont i zasady ich funkcjonowania powinny byæ okreœlone

420
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26

w Zak³adowym Planie Kont . Prawid³owo zaprojektowany zak³adowy
plan kont pozwala okreœliæ ca³oœæ nak³adów poniesionych na prace
badawcze i rozwojowe, co przek³ada siê na mo¿liwoœæ ustalenia wartoœci danego sk³adnika aktywów w przypadku planowanej komercjalizacji.

421

PRZYK£AD

Wykaz przyk³adowych kont w ewidencji ksiêgowej WNiP
020 Wartoœci niematerialne i prawne
021 Autorskie prawa maj¹tkowe i pokrewne
022 Koszty zakoñczonych prac rozwojowych
023 Wartoœæ firmy
029 Pozosta³e wartoœci niematerialne i prawne
072 Umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych
072-1 Umorzenie praw autorskich i pokrewnych
072-2 Umorzenie kosztów zakoñczonych prac rozwojowych
072- Umorzenie wartoœci firmy
072-9 Umorzenie pozosta³ych wartoœci niematerialnych
i prawnych
(por. A. Korczyn, Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne:
zasady i metody: klasyfikacji i ewidencji, s. 47)

422

Ewidencja wartoœci niematerialnych i prawnych w ksiêgowoœci jednost27
ki powinna zawieraæ co najmniej :
a) numer w ewidencji,
b) nazwê u¿ytkow¹ sk³adnika,
c) numer dowodu i datê rozpoczêcia u¿ywania,
d) wartoœæ pocz¹tkow¹,
e) miejsce u¿ywania,
f) roczny lub jednorazowy odpis amortyzacyjny,
g) umorzenie od pocz¹tku u¿ywania,
h) datê pe³nego umorzenia,
i) informacjê o zbyciu, oddaniu do u¿ywania jednostce obcej lub likwidacji.
26

27
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A. Korczyn, Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne: zasady i metody klasyfikacji i ewidencji, str. 46.
A. Korczyn, Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne: zasady i metody klasyfikacji i ewidencji, str. 51.
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Sposób rozliczenia aktywów zale¿y od sposobu ich wykorzystania lub komercjalizacji. Poni¿ej przedstawiono ogólne wymogi w tym zakresie.
O amortyzacji mówimy wtedy gdy sk³adnik aktywów pozostaje w jednostce, jest przez ni¹ wykorzystywany np. w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, poprzez udzielenie licencji lub poprzez mo¿liwoœæ wielokrotnej
sprzeda¿y wyników prac rozwojowych.

423

UWAGA!
Ewidencja wartoœci niematerialnych i prawnych nie powinna byæ
traktowana przez jednostkê jako obowi¹zek, lecz jako Ÿród³o informacji potrzebnych do analiz i procesu podejmowania decyzji.
Sposób konstrukcji ewidencji w danej jednostce powinien przede
wszystkim odzwierciedlaæ wymagania zarz¹dcze w zakresie informacji, a dopiero w dalszych krokach powinien byæ uzupe³niony
o wymogi prawne.

424

Po przyjêciu sk³adnika WNiP jednostka powinna zacz¹æ naliczaæ amortyzacjê zwi¹zan¹ z danym sk³adnikiem. Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci, do ustalenia zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych
lub umorzeniowych stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce œrodków
trwa³ych. Prawid³owe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych kszta³tuje
wartoœæ bilansow¹ netto danego sk³adnika aktywów, co ma kluczowe
znaczenie przy ustalaniu wyniku z komercjalizacji.

425

UWAGA!
Nale¿y rozró¿niaæ pojêcia amortyzacja (kategoria kosztowa)
i umorzenie (kategoria ewidencyjna).
Odpisy umorzeniowe pokazuj¹ kapita³owe zmniejszenie wartoœci
pocz¹tkowej maj¹tku trwa³ego wskutek zu¿ycia fizycznego i ekonomicznego.
Odpisy amortyzacyjne s¹ kosztowym wyrazem umorzenia
(por. A. Korczyn, Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne: zasady i metody klasyfikacji i ewidencji, str. 4).

426

Zasadniczo przyjmuje siê, ¿e wartoœci umorzenia i amortyzacji s¹ równe
kwotowo oraz ¿e s¹ one równolegle ksiêgowane. Wyj¹tkowo, w sytuacji
aktualizacji wyceny sk³adnika aktywów, umorzenie zostaje zwiêkszone

427
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w tym samym stopniu, co wartoœæ pocz¹tkowa, zaœ odpis amortyzacyjny
28
pozostaje bez zmian .

428

Zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy o rachunkowoœci, wartoœæ pocz¹tkow¹
WNiP zmniejszaj¹ odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane
w celu uwzglêdnienia utraty ich wartoœci, na skutek u¿ywania lub up³ywu
czasu29. Za wartoœæ pocz¹tkow¹, Ustawa o rachunkowoœci przyjmuje cenê
30
nabycia, lub koszt wytworzenia .

429

UWAGA!
Cena nabycia mo¿e zostaæ powiêkszona o:
– koszty transportu, za³adunku i roz³adunku,
– koszty ubezpieczenia w drodze,
– monta¿, instalacjê i uruchomienie programów oraz systemów
komputerowych,
– op³aty notarialne, skarbowe i inne,
– odsetki i prowizje bankowe.

430
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Instytut XYZ naby³ aplikacjê dla inteligentnego systemu zarz¹dzania
energi¹ za 100 000 z³. Koszty instalacji oraz uruchomienia instalacji
wynios³y 15 000 z³. £¹cznie cena nabycia wynosi 115 000 z³.

431

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sk³adnika wartoœci niematerialnych i prawnych dokonuje siê drog¹ systematycznego, planowe31
go roz³o¿enia jego wartoœci pocz¹tkowej na ustalony okres amortyzacji .
Takie podejœcie pozwala na unikniêcie corocznych zmian zasad dokonywania amortyzacji, jednak¿e nak³ada ono na jednostkê obowi¹zek przyjêcia planu amortyzacji, zawieraj¹cego nastêpuj¹ce informacje32:
a) wartoœæ amortyzowanego sk³adnika,
b) moment rozpoczêcia amortyzacji,
c) okres u¿ytkowania sk³adnika,
d) wartoœæ pozosta³¹ na koñcu okresu u¿ytkowania,
28

29
30
31
32
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A. Korczyn, Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne: zasady i metody: klasyfikacji i ewidencji, str. 60.
Art. 31 ust. 2 Ustawy o rachunkowoœci.
Art. 31 ust.1 Ustawy o rachunkowoœci.
Art. 31 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci.
A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 307.
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e) metodê amortyzacji.
UWAGA!
Odstêpstwa od ustalonego planu amortyzacji mog¹ wyst¹piæ tylko
w uzasadnionych przypadkach, powinny byæ ujawnione i wyjaœnione w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
(por. A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, s. 307).

432

Rozpoczêcie amortyzacji nastêpuje nie wczeœniej ni¿ po przyjêciu sk³adnika WNiP do u¿ywania. Zakoñczenie amortyzacji nastêpuje nie póŸniej ni¿
z chwil¹ zrównania wartoœci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartoœci¹ pocz¹tkow¹ sk³adnika, lub przeznaczenia sk³adnika do:
likwidacji, sprzeda¿y lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym
uwzglêdnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzeda¿y netto
pozosta³oœci sk³adnika33.

433

UWAGA!
Zgodnie z prawem bilansowym istnieje mo¿liwoœæ rozpoczêcia
amortyzacji bezpoœrednio po przyjêciu sk³adnika do u¿ytkowania,
a zatem mo¿e zdarzyæ siê rozpoczêcie amortyzacji w ci¹gu danego miesi¹ca, a nie z kolejnym miesi¹cem po przyjêciu do u¿ytkowania (jak twierdz¹ przepisy podatkowe). W rezultacie, amortyzacja bilansowa mo¿e rozpocz¹æ siê wczeœniej ni¿ podatkowa.
Z tego powodu w planie amortyzacji jednostka musi podaæ, od jakiego momentu rozpoczyna naliczanie amortyzacji.
(por. A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci,
str. 318)

434

Okres amortyzacji, a w rezultacie równie¿ roczna stawka amortyzacji, jest
ustalany po analizie okresu u¿ytecznoœci ekonomicznej danego sk³adnika. Okres ekonomicznej u¿ytecznoœci powinien byæ rozumiany jako obiektywna charakterystyka danego sk³adnika WNiP. Mo¿e on wynikaæ z uwarunkowañ technicznych, technologicznych b¹dŸ z innego ograniczenia
(np. prawnego)34.

435

33
34

Art. 31 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.

141

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

436

UWAGA!
Okres ekonomicznej u¿ytecznoœci wartoœci niematerialnych i prawnych jest praktycznie niezale¿ny od decyzji jednostki co do czasu u¿ytkowania sk³adnika maj¹tkowego w podmiocie.
Okres amortyzacji nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ okres jego u¿ytecznoœci ekonomicznej.
(por. E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz)

437

W przypadku sk³adników wartoœci niematerialnych i prawnych, odpisów
35
amortyzacyjnych dokonuje siê metod¹ liniow¹ , która zak³ada równomierne zu¿ycie sk³adników wartoœci niematerialnych i prawnych w kolejnych okresach. Rezultatem stosowania metody liniowej s¹ równe
wartoœciowo odpisy amortyzacyjne w ca³ym okresie amortyzacji.

438

Trwa³a utrata wartoœci wystêpuje w sytuacji, kiedy istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e kontrolowany przez jednostkê sk³adnik aktywów nie
przyniesie w przysz³oœci, w znacz¹cej czêœci lub w ca³oœci przewidywanych korzyœci ekonomicznych36.

439

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
Literatura:
– Waliñska E. (red), Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, LEX, 2009
– Jarugowa A. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, Oœrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr Sp. z o.o., Gdañsk 2005
–
Korczyn A., Œrodki trwa³e oraz wartoœci niematerialne i prawne: zasady i metody klasyfikacji i ewidencji, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2010
–
Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoœci nr 38 „Wartoœci niematerialne”

4.3. Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania
praw do wyników prac B+R przez PJB

440

Zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ komercjalizacji sensu largo (zob. akapit 286), zanim PJB przyst¹pi do komercjalizacji wyników prac B+R, musi
najpierw uzyskaæ prawa do tych wyników, co wi¹¿e siê z poniesieniem
35
36
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E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
Art. 28 ust. 6 Ustawy o rachunkowoœci.
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stosownych kosztów. Ustalenie, o jakie koszty chodzi oraz jak powinny
one zostaæ ujête w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ma fundamentalne znaczenie przy okreœleniu wielkoœci dochodu PJB z komercjalizacji wyników prac B+R. Dzieje siê tak poniewa¿ dochodem PJB jest osi¹gniêta w roku podatkowym nadwy¿ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.
Proces komercjalizacji sensu largo widziany z perspektywy kwalifikacji podatkowej przedstawiony zosta³ na rysunku 4.1

441

Zgodnie z uwagami zawartymi w rozdziale poœwiêconym problematyce
prawnej (zob. akapit 330), PJB pozyskuj¹c wyniki prac badawczych i rozwojowych, w gruncie rzeczy pozyskuje szeroko rozumiane prawa w³asnoœci intelektualnej, tzn. w szczególnoœci prawa autorskie, patenty, prawa
ochronne oraz prawa z rejestracji wyników prac B+R.

442

Szczegó³owe zasady rozliczenia dla celów podatkowych kosztów pozyskania praw w³asnoœci intelektualnej przez PJB zostan¹ przedstawione
w zale¿noœci od formy tego pozyskania. W praktyce wystêpuj¹ dwie podstawowe sytuacje:
a) wytworzenie praw w³asnoœci intelektualnej we w³asnym zakresie
– przez co nale¿y rozumieæ wytworzenie tych praw przez zatrudnionych w PJB pracowników, lub
b) nabycie praw w³asnoœci intelektualnej od podmiotów zewnêtrznych
– nabycie to mo¿e nast¹piæ odp³atnie, jak i nieodp³atnie.

443

4.3.1. Wytworzenie praw do wyników prac B+R we w³asnym zakresie

Podatek dochodowy od osób prawnych. Gdy prawa w³asnoœci intelektualnej kreowane s¹ przez pracowników PJB i przechodz¹ na jednostkê
z mocy ustawy (zob. akapit 332), dla celów podatku dochodowego od
osób prawnych bêdzie to traktowane jako tzw. wytworzenie tych praw we
w³asnym zakresie.

444

Wiêkszoœæ kosztów, jakie poniesie PJB w zwi¹zku z wykreowaniem tych
37
praw, bêdzie kosztami prac rozwojowych , co do których Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczególne regulacje.

445

37

Art. 16b ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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ETAP 2
komercjalizacja sensu stricto przez PJB
wyników prac B+R

[PJB osi¹ga przychody i rozlicza je podatkowo
zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych / ustawy o
VAT]

ETAP 1
pozyskanie przez PJB praw w³asnoœci
intelektualnej do wyników prac B+R

[PJB ponosi koszty i rozlicza je podatkowo
zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych / ustawy o
VAT]

[PJB p³aci podatek dochodowy,
uwzglêdniaj¹c przys³uguj¹ce jednostce
zwolnienia i ulgi przewidziane w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych]

ETAP 3
ustalenie dochodu PJB z komercjalizacji
wyników prac B+R

RYS. 4.1. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R – PERSPEKTYWA PODATKOWA
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Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych obowi¹zuje autonomiczna definicja prac rozwojowych, a rozró¿nienie miêdzy pojêciami
„badania naukowe” i „prace rozwojowe” obecne w Ustawie o zasadach finansowania nauki nie ma generalnie wp³ywu na zasady opodatkowania
tym podatkiem.

446

UWAGA!
Zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe w rozumieniu
ustawy o zasadach finansowania nauki mog¹ stanowiæ rodzaj inwestycji, której zamierzonym rezultatem jest wytworzenie okreœlonego aktywa. Dziêki temu mog¹ one spe³niaæ definicjê prac rozwojowych w ujêciu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
(por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 27 kwietnia
2010 r. – ITPB1/415-74/10/WM)

447

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie okreœla w sposób
bezpoœredni, co dla PJB powinno sk³adaæ siê na koszt prac rozwojowych.
Niemniej, praktyka interpretacyjna organów podatkowych odwo³uje siê
w tym wzglêdzie do definicji kosztu wytworzenia œrodków trwa³ych oraz
wartoœci niematerialnych i prawnych38.

448

449

PRZYK£AD

Do kosztów prac rozwojowych mog¹ byæ zaliczone przyk³adowo:
– koszty wynagrodzeñ z pochodnymi, osób zatrudnionych przy danych pracach rozwojowych,
– koszty ekspertyz i opinii wykorzystywanych wy³¹cznie w tych pracach,
– koszty zu¿ytych materia³ów, energii i inne koszty operacyjne poniesione bezpoœrednio przy prowadzeniu danych prac rozwojowych.
Powy¿sze koszty nale¿y równie¿ korygowaæ o ró¿nice kursowe (dodatnie lub ujemne) oraz odsetki i prowizje naliczone do dnia przekaza38

Por. art. 16g ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz interpretacje indywidualne Ministra Finansów wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 16 marca 2010 r. – IBPBI/2/423-394/10/MO, Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy, z dnia 27 kwietnia 2010 r. – ITPB1/415-74/10/WM oraz Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu, z dnia 25 stycznia 2008 r. – ILPB3/423-188/07-2/HS.
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nia WNiP do u¿ywania (istotne w przypadku kwalifikacji podatkowej
prac rozwojowych jako wartoœci niematerialnej i prawnej).
Natomiast wy³¹czone z powy¿szych kosztów wytworzenia powinny
byæ tzw. koszty ogólne zarz¹du, koszty sprzeda¿y oraz pozosta³e
koszty operacyjne i operacji finansowych.

450

Koszty prac rozwojowych powinny byæ zaliczane do kosztów uzyskania
przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne – w przypadku, gdy prace te
zakoñczone zosta³y wynikiem pozytywnym i spe³niaj¹ pozosta³e warunki
do uznania za wartoœæ niematerialn¹ i prawn¹ (wskazane w ustawie)39.

451

Amortyzacji podlegaj¹ koszty prac rozwojowych, gdy prace te spe³niaj¹
nastêpuj¹ce przes³anki:
1) zosta³y zakoñczone wynikiem pozytywnym;
2) wynik tych prac mo¿e byæ wykorzystany na potrzeby dzia³alnoœci gospodarczej PJB;
3) produkt lub technologia wytwarzania s¹ œciœle ustalone, a dotycz¹ce
ich koszty prac rozwojowych s¹ wiarygodnie okreœlone;
4) techniczna przydatnoœæ produktu lub technologii zosta³a przez PJB
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie PJB podje³a decyzjê o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
5) z dokumentacji dotycz¹cej prac rozwojowych wynika, ¿e koszty prac
rozwojowych zostan¹ pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzeda¿y tych produktów lub zastosowania technologii.

452

UWAGA!
Wynik pozytywny oznacza, ¿e efektem/rezultatem tych prac by³o
osi¹gniêcie zamierzonego, korzystnego, zas³uguj¹cego na dodatni¹ ocenê skutku tych prac (np. potwierdzenie skutecznoœci danego preparatu leczniczego, lub mo¿liwoœæ u¿ycia danej technologii
do wytworzenia danego produktu).
Wiarygodne okreœlenie kosztów prac rozwojowych wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ przyporz¹dkowania kosztów, które w sposób bezsporny mog¹ byæ zaliczone do prac rozwojowych. Niezaliczenie
danego wydatku do kosztów prac rozwojowych podlegaj¹cych
amortyzacji, w przypadku jego zwi¹zku z tymi pracami mo¿e spo39

146

Por. art. 16b ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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wodowaæ zakwestionowanie go jako wydatku bezpoœrednio zaliczonego do kosztów podatkowych.
Udokumentowanie technicznej przydatnoœci produktu lub technologii mo¿e polegaæ na przygotowaniu dokumentacji sk³adaj¹cej
siê ze schematów, projektów, analiz technicznych itp., zakoñczonej odpowiednim sprawozdaniem. Ze sprawozdania powinno wynikaæ, ¿e koszty prac rozwojowych zostan¹ pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzeda¿y tych produktów lub z zastosowania
technologii.
Decyzja podatnika (PJB) o wytwarzaniu produktów lub stosowaniu
technologii bêd¹cych wynikiem tych prac, jest warunkiem uznania
prac rozwojowych za wartoœæ niematerialn¹ i prawn¹ podlegaj¹c¹
amortyzacji.
(por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z 27 kwietnia 2010 r. –
ITPB1/415-74/10/WM)
Okres amortyzacji podatkowej prac rozwojowych zakoñczonych wynikiem
40
pozytywnym nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 12 miesiêcy .

453

Pozosta³e zasady amortyzacji podatkowej wartoœci niematerialnych
i prawnych zosta³y opisane w rozdziale dotycz¹cym nabycia przez PJB
praw w³asnoœci intelektualnej w postaci praw do wyników prac B+R (zob.
akapit 494).

454

Koszty prac rozwojowych, które nie stanowi¹ wartoœci niematerialnej
41
i prawnej, mog¹ stanowiæ koszty uzyskania przychodów :
a) w miesi¹cu, w którym zosta³y poniesione, albo
b) pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym zosta³y poniesione – w równych
czêœciach, w okresie nie d³u¿szym ni¿ 12 miesiêcy, albo
c) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zosta³y zakoñczone.

455

40
41

Por. art. 16m ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 15 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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456

Wybór jednej z powy¿szych metod zaliczania kosztów prac rozwojowych
42
do kosztów uzyskania przychodów zale¿y do indywidualnej decyzji PJB .

457

Oprócz szczególnych regulacji w zakresie kosztów prac rozwojowych,
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zawiera ogólne zasady dotycz¹ce rozliczania kosztów w czasie. Ustawa ró¿nicuje moment
potr¹cenia kosztów dla celów podatkowych w zale¿noœci od rodzaju ich
zwi¹zku z przychodem.

458

Koszty bezpoœrednio zwi¹zane z przychodami s¹, co do zasady, mo¿liwe do potr¹cenia w tym roku podatkowym, w którym osi¹gniête zosta³y
43
odpowiadaj¹ce im przychody .

459

PRZYK£AD

Instytut XYZ w zwi¹zku z prowadzonymi pracami nad budow¹ linii eksperymentalnej ponosi koszty zwi¹zane z zakupem materia³ów. Wydatki te zwi¹zane s¹ bezpoœrednio z przychodami podatkowymi, które
powstan¹ w momencie zbycia linii. Koszt materia³ów rozpoznawany
jest zatem jako koszt podatkowy w momencie wykazania przychodu
podatkowego z tytu³u sprzeda¿y linii.

460

461

Natomiast koszty uzyskania przychodów inne ni¿ koszty bezpoœrednio
zwi¹zane z przychodami – tzw. koszty poœrednie – s¹ potr¹cane w dacie
ich poniesienia. Dat¹ t¹ jest generalnie dzieñ, w którym ujêto koszt w ksiêgach rachunkowych44. Niekiedy, koszty dotycz¹ okresu przekraczaj¹cego
rok podatkowy, i nie jest mo¿liwe okreœlenie, jaka ich czêœæ dotyczy danego roku. W takim przypadku koszty te, stanowi¹ koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do d³ugoœci okresu, którego dotycz¹.
PRZYK£AD

Do tzw. kosztów poœrednich mo¿na przyk³adowo zaliczyæ koszty mediów (energii elektrycznej, wody itp.), koszty ochrony budynku oraz
tzw. koszty ogólne zarz¹du.

42

43
44
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Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie, z dnia 30 grudnia 2009 r. – IPPB3/423-758/09-2/JG.
Por. art. 15 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Wydatki poniesione na nabycie/wytworzenie œrodków trwa³ych lub WNiP
(w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) mog¹
byæ odliczane od przychodu tylko w postaci odpisów amortyzacyjnych
45
dokonywanych od ich wartoœci pocz¹tkowej (zob. akapit 493) .

462

Podatek od towarów i us³ug. Czynnoœci wykonywane przez osoby fizyczne na rzecz zak³adu pracy nie s¹ uznawane za wykonywanie samo46
dzielnej dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT .

463

UWAGA!
Wytworzenie praw w³asnoœci intelektualnej przez pracowników
PJB w ramach stosunku pracy pozostaje poza zakresem VAT.

464

47

Zgodnie z ogóln¹ zasad¹ zawart¹ w ustawie o VAT , mo¿liwoœæ odliczenia podatku naliczonego przy zakupach uwarunkowana jest tym, aby zakupione towary i us³ugi by³y wykorzystywane do wykonywania przez
PJB czynnoœci opodatkowanych. Kwotê podatku naliczonego stanowi
zasadniczo suma kwot VAT okreœlonych w fakturach otrzymywanych
przez PJB z tytu³u nabycia towarów i us³ug.

466

PRZYK£AD

Uczelnia LMN planuje budowê obiektu przeznaczonego na prowadzenie dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowej, zwi¹zanej ze œwiadczeniem
us³ug edukacyjnych zwolnionych od podatku od towarów i us³ug.
Uczelnia LMN zak³ada, ¿e nie bêdzie wykonywa³a czynnoœci opodatkowanych zwi¹zanych z infrastruktur¹ i sprzêtem sfinansowanym w ramach projektu, takich jak: prowadzenie prac B+R podlegaj¹cych nastêpnie komercjalizacji, wynajem, dzier¿awa, odp³atne udostêpnianie powierzchni, sprzêtu, itp. Uczelnia nie bêdzie równie¿ wykorzystywa³a projektu do innych celów opodatkowanych podatkiem od towarów i us³ug.
W zwi¹zku z powy¿szym, od zakupów dokonanych w zwi¹zku z realizacj¹ ww. projektu, uczelni nie bêdzie przys³ugiwa³o prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, poniewa¿ zakupione towary i us³ugi nie
bêd¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych
podatkiem VAT.
45
46
47

465

Por. art. 15 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 15 ust. 3 ustawy o VAT.
Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
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467

Ze wzglêdu na mieszany – z perspektywy VAT – charakter czynnoœci wykonywanych przez PJB, konieczne jest okreœlenie, w jakim zakresie jednostki te maj¹ prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi¹zku z dokonanym nabyciem us³ug. Prawo takie bêdzie przys³ugiwa³o PJB jedynie
w odniesieniu do prowadzonej przez nie dzia³alnoœci opodatkowanej.

468

W tym celu, PJB s¹ w pierwszej kolejnoœci zobowi¹zane do bezpoœredniego przyporz¹dkowania wydatków do:
a) dzia³alnoœci pozostaj¹cej poza zakresem podatku VAT,
b) dzia³alnoœci opodatkowanej,
c) dzia³alnoœci zwolnionej.

469

UWAGA!
Pe³ne prawo do odliczenia VAT naliczonego przys³uguje PJB w zakresie wykonywanych przez nie czynnoœci opodatkowanych VAT
– np. w przypadku zakupów dokonanych w zwi¹zku z planowanym
przez PJB dalszym, komercyjnym zbyciem praw do wyników prac
B+R.

470

W przypadku tzw. wydatków ogólnych, które maj¹ zwi¹zek zarówno
z czynnoœciami opodatkowanymi (np. komercyjnym zbyciem praw do
prac B+R) oraz czynnoœciami zwolnionymi (np. us³ugami edukacyjnymi),
podatek naliczony, poniesiony w zwi¹zku z zakupami podlega odliczeniu
w takiej czêœci, jak¹ proporcjonalnie mo¿na przypisaæ do dzia³alnoœci
opodatkowanej. Przedmiotow¹ proporcjê ustala siê jako udzia³ rocznego
obrotu z tytu³u sprzeda¿y opodatkowanej, w ca³kowitym obrocie z tytu³u
sprzeda¿y opodatkowanej oraz zwolnionej, z wy³¹czeniem sprzeda¿y niepodlegaj¹cej opodatkowaniu.

471

PRZYK£AD

Instytut XYZ posiada status instytutu badawczego, prowadz¹cego
dzia³alnoœæ naukow¹ i badawcz¹. Otrzymuje z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego dotacjê podmiotow¹ na dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie programów
badawczych.
Instytut prowadzi tak¿e inne rodzaje dzia³alnoœci np. licencjonuje prawa wytworzone w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ B+R, œwiadczy
us³ugi naukowo-badawcze dla ró¿nych jednostek organizacyjnych,
150
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prowadzi produkcjê roœlinn¹ i zwierzêc¹, wynajmuje pomieszczenia na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, œwiadczy us³ugi szkoleniowe, hotelarskie organizacjê konferencji itp.
W ewidencji ksiêgowej instytut przyporz¹dkowuje kwoty poszczególnych zakupów do rodzajów dzia³alnoœci: niepodlegaj¹cej podatkowi
VAT, opodatkowanej i zwolnionej. Jedynie grupa zakupów zwi¹zanych
z kosztami ogólnymi rozliczana jest wskaŸnikiem proporcji. WskaŸnik
proporcji ustalony jest zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Przy
okreœlaniu wskaŸnika nie s¹ uwzglêdniane (w mianowniku) przychody
niepodlegaj¹ce podatkowi VAT (tj. przychody z tytu³u dotacji podmiotowej i dotacji celowych).
(por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 12 grudnia 2007 r.
– IP-PP2-443-422/07-2/MK)
W praktyce mog¹ pojawiæ siê w¹tpliwoœci, czy podatnik zachowuje prawo
do odliczenia VAT naliczonego, poniesionego w zwi¹zku z zakupami na
potrzeby projektu badawczego. W¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê w sytuacji kiedy
rezultaty tego projektu mia³y zostaæ skomercjalizowane, a po zakoñczeniu
projektu okaza³o siê, ¿e projekt jest nierentowny i komercjalizacji zaniechano. W takim przypadku istniej¹ uzasadnione podstawy do argumentacji, i¿ wyst¹pi³ zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ opodatkowan¹, a w konsekwencji
odliczenie VAT naliczonego, w oparciu o pierwotny zamiar podatnika48.

472

Mo¿e mieæ miejsce równie¿ sytuacja odwrotna, gdy PJB pocz¹tkowo nie
przys³ugiwa³o prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytu³u danej czynnoœci (np. realizacja badañ naukowych na w³asne potrzeby), a jednostka
prawo to jednak zyska³a (np. ze wzglêdu na sprzeda¿ uzyskanych wyników badañ, stanowi¹cych czynnoœæ opodatkowan¹). W takim przypadku
ustawa o VAT wprowadza mo¿liwoœæ korekty kwoty podatku naliczonego.
Techniczny sposób przeprowadzenia korekty uzale¿niony jest od wartoœci
i rodzaju nabywanych towarów i us³ug, w oparciu o szczegó³owe przepisy
ustawy o VAT49.

473

48

49

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach, z dnia 22 kwietnia 2010 r. – IBPP4/443-337/10/AŒ.
Art. 91 ust. 7 ustawy o VAT – w przypadku gdy podatnik nie mia³ prawa do obni¿enia
podatku nale¿nego o ca³¹ kwotê podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub us³ugi i nie dokona³ takiego obni¿enia, a nastêpnie zmieni³o siê to prawo
do obni¿enia podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego od tego towaru lub

151

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

474

PRZYK£AD

Uczelnia LMN wykonuje badania naukowe, których wyniki maj¹ byæ
przeznaczone do u¿ytku wewnêtrznego. Dzia³ania te nie s¹ uznawane
przez uczelniê za wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej podlegaj¹cej VAT. W styczniu 2010 r. uczelnia wyda³a na prace badawcze,
na podstawie otrzymanych faktur, 50 000 z³ netto i 11 000 z³ VAT.
Uczelnia nie odliczy³a podatku VAT w momencie poniesienia ww. wydatków, poniewa¿ wyniki badañ naukowych nie podlega³y sprzeda¿y,
pozostaj¹c w³asnoœci¹ uczelni.
W sierpniu 2010 r. do uczelni zg³osi³ siê podmiot zainteresowany nabyciem wyników badañ. Uczelnia dokona³a sprzeda¿y w kwocie 100
000 z³ netto i 22 000 z³ VAT.
Uczelnia bêdzie uprawniona do odliczenia VAT w kwocie 11 000 z³
w deklaracji VAT za sierpieñ 2010 r.

475

Ponadto, nale¿y podkreœliæ, ¿e przepisy ustawy o VAT zawieraj¹ katalog
przypadków, kiedy podatnikowi nie przys³uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego nawet, w przypadku, gdy dany zakup jest bezpoœrednio zwi¹zany z czynnoœciami opodatkowanymi. Zgodnie z art. 88 ustawy
o VAT, powy¿sze dotyczy w szczególnoœci:
a) importu us³ug, w zwi¹zku z którymi zap³ata nale¿noœci dokonywana
jest poœrednio lub bezpoœrednio na rzecz podmiotu maj¹cego siedzibê w tzw. raju podatkowym50 (np. zakup us³ug doradczych/badañ naukowych od firmy z Hongkongu),
b) zakupu paliw silnikowych, oleju napêdowego, gazu wykorzystywanych do napêdu samochodów osobowych,
c) us³ug noclegowych i gastronomicznych (np. nocleg podczas konferencji naukowej).

476

W œwietle przepisów o VAT, ograniczenia w prawie do odliczenia VAT naliczonego wystêpuj¹ równie¿ przy zakupie samochodów osobowych, jak
równie¿ u¿ytkowaniu tych samochodów w oparciu o umowy leasingu, najmu, dzier¿awy oraz umowy o podobnym charakterze (odliczenie do 60%

50
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us³ugi, to podatnik ma prawo do korekty zwiêkszaj¹cej podatek naliczony w deklaracji
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nast¹pi³a sprzeda¿. Przepisy art. 91 ust. 7
a–d wprowadzaj¹ szczegó³owe regulacje w tym zakresie.
Por. za³¹cznik nr 5 do Ustawy o VAT.
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kwoty wykazanej na fakturze, ³¹cznie w odniesieniu do jednego samocho51
du nie wiêcej ni¿ 6 000 z³) .
UWAGA!
Je¿eli wydatki PJB poniesione na opracowanie wyników badañ
obejmuj¹ zakupy towarów i us³ug wskazanych powy¿ej (np. zakup
us³ug noclegowych i gastronomicznych), PJB nie bêdzie przys³ugiwaæ prawo (lub pe³ne prawo) do odliczenia podatku VAT.

477

Odliczenie VAT a dotacje z UE. W oparciu o powy¿sze kryteria determinuj¹ce prawo PJB do odliczenia VAT naliczonego, PJB powinna ustaliæ,
czy otrzymywane przez ni¹ dotacje z UE powinny obejmowaæ kwotê podatku VAT jako tzw. koszt kwalifikowany.

478

W przypadku, gdy PJB, której nie przys³uguje prawo do odliczenia VAT,
otrzyma dofinansowanie do realizowanego projektu ze œrodków Unii Europejskiej, dotacj¹ t¹ pokryty bêdzie równie¿ VAT naliczony z tytu³u wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektu. W praktyce, w przypadku PJB komercjalizuj¹cego wyniki prac B+R (opodatkowane VAT), dla potrzeb
ewentualnych dotacji z UE, koszt VAT naliczonego na zakupach (jako
podlegaj¹cy odliczeniu) z regu³y nie bêdzie móg³ byæ zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

479

480

PRZYK£AD

Uczelnia LMN prowadzi dzia³alnoœæ wy³¹cznie w zakresie kszta³cenia
studentów, w zwi¹zku z czym jest podatnikiem VAT-zwolnionym.
W zwi¹zku z tym, uczelnia nie odlicza podatku naliczonego przy dokonywanych zakupach.
Na realizacjê celów statutowych, jakimi jest edukacja na poziomie
szkolnictwa wy¿szego, uczelnia otrzyma³a œrodki z programów Unii
Europejskiej na lata 2007-2013, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
które przeznaczy³a na zakup licencji na oprogramowanie.
Uczelnia w takiej sytuacji nie mo¿e odliczaæ podatku naliczonego, poniewa¿ zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu objêtego dotacj¹ unijn¹ nie s³u¿¹ wykonywaniu czynnoœci opodatkowanych, lecz
51

Przy czym obecnie mo¿liwe jest pe³ne odliczenie w odniesieniu do samochodów
spe³niaj¹cych okreœlone warunki (tzw. samochody z kratk¹).
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zwolnionych. Jest to przyk³ad tzw. VAT kwalifikowanego, który nie
podlega odliczeniu i w zwi¹zku z tym jest pokrywany ze œrodków pochodz¹cych z dofinansowania (kosztami kwalifikowanymi s¹ wydatki
brutto, tj. z VAT).
(Por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 2 czerwca 2010 r.
– ITPP2/443-359/10/AJ)
Z odmienn¹ kwalifikacj¹ podatku VAT dla potrzeb dotacji bêdziemy
mieli do czynienia w sytuacji gdy uczelnia LMN równoczeœnie bêdzie
prowadziæ prace B+R w wyniku których uzyska patenty które nastêpnie bêd¹ przedmiotem obrotu. W takim przypadku dla dotacji udzielonej na dzia³alnoœæ B+R podatek naliczony VAT z tytu³u wydatków ponoszonych przez uczelniê, co do zasady, nie bêdzie móg³ stanowiæ
kosztu kwalifikowanego.

481

Podatek dochodowy od osób fizycznych. W œwietle przepisów Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, PJB jako p³atnik zobowi¹za52
na jest do poboru zaliczek . Zaliczki powinny byæ pobierane w prawid³owej wysokoœci, a zatem równie¿ z uwzglêdnieniem odpowiednio ustalonych kosztów uzyskania przychodów przys³uguj¹cych otrzymuj¹cemu wynagrodzenie.

482

Zasad¹ jest, ¿e pracownikowi uzyskuj¹cemu przychody z tytu³u stosunku
pracy przys³uguje prawo do odliczenia rycza³towych kosztów uzyskania
53
przychodów, niezale¿nie od wymiaru czasu pracy .

483

Jednak w przypadku pracowników, którzy otrzymuj¹ wynagrodzenie za
pracê z tytu³u korzystania z praw autorskich lub rozporz¹dzania tymi prawami, koszt uzyskania przychodu okreœla siê w wysokoœci 50% uzyskanego przychodu54. Ustalenie czy okreœlony przychód zosta³ osi¹gniêty
z tytu³u praw autorskich a podatnik jest twórc¹ (naukowiec bêd¹cy
pracownikiem PJB), nale¿y oceniæ w œwietle przepisów ustawy Prawo
autorskie.

52
53

54
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Por. art. 31 oraz 41 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Por. art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Warunki zastosowania podwy¿szonych kosztów uzyskania przychodów dla twórców:
– obowi¹zki ze stosunku pracy sprowadzaj¹ siê do dzia³alnoœci twórczej lub j¹ obejmuj¹,
– wynagrodzenie za pracê stanowi równoczeœnie wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych,
– z umowy o pracê powinno wynikaæ, jaka czêœæ wynagrodzenia
(uposa¿enia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytu³u korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia œciœle zwi¹zanego z wykonywaniem obowi¹zków pracowniczych (s³u¿bowych).
Je¿eli z umowy o pracê nie wynika inaczej, dozwolone jest ustalenie wynagrodzenia z tytu³u korzystania przez pracowników z praw autorskich na
podstawie dokumentacji prowadzonej przez PJB, np. w postaci stosownych sprawozdañ okresowych, raportów, sk³adanych przez zatrudnionych
pracowników naukowych.

485

W praktyce, weryfikacja poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
a co za tym idzie wysokoœci nale¿nego fiskusowi podatku, mo¿e zostaæ
równie¿ dokonana przez samego podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym – pod warunkiem prowadzenia przez PJB odpowiedniej dokumentacji uzasadniaj¹cej zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak, skorzystanie z tej mo¿liwoœci dopiero w zeznaniu rocznym pracownika mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ bardzo szczegó³ow¹
kontrolê samego zeznania (z powodu niezgodnoœci z informacj¹ PIT-11)
jak równie¿ kontrolê prawid³owoœci wykonywania przez PJB obowi¹zków
p³atnika podatku od osób fizycznych.

486

Uzyskane przez PJB od pracownika w ramach umowy o pracê prawa autorskie nie stanowi¹ wartoœci niematerialnych PJB z wyj¹tkiem sytuacji
gdy mog¹ byæ one zaliczone do zakoñczonych wynikiem pozytywnym
wyników prac rozwojowych w rozumieniu art. 16b ust 2 pkt 3 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.

487

Nabycie praw autorskich nie bêdzie dla PJB (pracodawcy) przychodem
podatkowym z uwagi na fakt, i¿ nie ma tutaj miejsca uzyskanie przez PJB
nieodp³atnego œwiadczenia. Podstaw¹ do przekazania praw autorskich
jest bowiem wynagrodzenia z tytu³u stosunku pracy.

488
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4.3.2. Nabycie praw do wyników prac B+R od innych podmiotów

489

Oprócz wytworzenia we w³asnym zakresie (zob. akapit 346), PJB mo¿e
równie¿ nabyæ prawa do wyników prac B+R od podmiotów zewnêtrznych
(w celu póŸniejszej ich komercjalizacji). Nale¿y pamiêtaæ, i¿ w œwietle
przepisów podatkowych, za podmioty zewnêtrzne s¹ uznawani równie¿
m.in. naukowcy wspó³pracuj¹cy z jednostk¹ na podstawie umowy o dzie³o. PJB bêdzie ponosiæ w zwi¹zku z tymi dzia³aniami pewne koszty. Ustalenie, o jakie koszty chodzi oraz jak powinny one zostaæ ujête w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma fundamentalne znaczenie przy okreœleniu wielkoœci dochodu PJB z komercjalizacji
wyników prac B+R.

490

Podatek dochodowy. Oprócz wytworzenia we w³asnym zakresie, PJB
mo¿e nabyæ prawa w³asnoœci intelektualnej do wyników prac B+R. Nabycie to mo¿e nast¹piæ zarówno odp³atnie (np. na podstawie umowy o dzie³o, zlecenia, sprzeda¿y), jak i nieodp³atnie (np. w formie umowy darowizny, w wyniku otrzymania spadku).

491

Zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych55, wartoœciami niematerialnym i prawnymi s¹ nabyte przez
podatnika nastêpuj¹ce rodzaje praw, nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjêcia do u¿ywania:
a) autorskie lub pokrewne prawa maj¹tkowe,
b) licencje,
c) prawa okreœlone w ustawie Prawo w³asnoœci przemys³owej, oraz
d) wartoœci stanowi¹ce równowartoœæ uzyskanych informacji zwi¹zanych z wiedz¹ w dziedzinie przemys³owej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej (know-how).

492

Aby mog³y zostaæ uznane za WNiP, prawa o których mowa powy¿ej
musz¹ dodatkowo charakteryzowaæ siê przewidywanym okresem u¿ywania d³u¿szym ni¿ rok. Ponadto, prawa te musz¹ byæ wykorzystywane
przez PJB na potrzeby zwi¹zane z prowadzon¹ przez ni¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹, albo oddane przez ni¹ do u¿ywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzier¿awy lub leasingu.
55
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Por. art. 16b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Wartoœci niematerialne i prawne podlegaj¹ zaliczeniu do podatkowych
kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

493

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoœci niematerial56
nych i prawnych nie mo¿e byæ krótszy ni¿ :
1) 24 miesi¹ce, w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz w przypadku praw autorskich;
2) w przypadku licencji na wyœwietlanie filmów oraz na emisjê programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesi¹ce, przy czym je¿eli wynikaj¹cy z umowy okres u¿ywania tych praw maj¹tkowych jest krótszy
ni¿ 24 miesi¹ce, to podatnicy mog¹ dokonywaæ odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikaj¹cym z umowy;
3) 60 miesiêcy w przypadku pozosta³ych WNiP.

494

Podatnicy ustalaj¹ stawki amortyzacyjne dla poszczególnych WNiP na
ca³y okres amortyzacji, przed rozpoczêciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

495

Podstaw¹ odpisów amortyzacyjnych jest wartoœæ pocz¹tkowa praw maj¹tkowych.

496

W przypadku odp³atnego nabycia przez PJB praw maj¹tkowych, war57
toœæ pocz¹tkow¹ stanowi cena nabycia . Za cenê nabycia uwa¿a siê
kwotê nale¿n¹ sprzedaj¹cemu, powiêkszon¹ o koszty zwi¹zane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartoœci niematerialnych i prawnych do u¿ywania58. Przez cenê nale¿n¹ sprzedaj¹cemu nale¿y rozumieæ faktyczn¹ wartoœæ, któr¹ podatnik jest zobowi¹zany przekazaæ
w zamian za nabycie WNiP, niezale¿nie od sposobu i terminu p³atnoœci przez kupuj¹cego.

497

W przypadku gdy PJB nabywa wartoœci niematerialne i prawne w drodze darowizny lub w inny nieodp³atny sposób, wartoœci¹ pocz¹tkow¹
dla celów ustalenia odpisów amortyzacyjnych jest wartoœæ rynkowa praw
autorskich z dnia nabycia, chyba ¿e umowa darowizny albo umowa o nie-

498

56
57
58

Por. art. 16m ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 16g ust. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 16g ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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odp³atnym przekazaniu okreœla tê wartoœæ w ni¿szej wysokoœci . Wartoœæ
rynkow¹ ustala siê na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie
prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem, w szczególnoœci ich stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

499

Dodatkowo, nale¿y podkreœliæ, ¿e warunkiem uznania za koszt podatko60
wy, odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodp³atnie WNiP jest
rozpoznanie przez PJB przychodu podatkowego z tego tytu³u (darowizny,
61
spadku itp.) w kwocie odpowiadaj¹cej jego wartoœci rynkowej .

500

Fakt otrzymania bezzwrotnego dofinansowania na nabycie wartoœci
niematerialnej i prawnej (lub dofinansowania do kosztów prac rozwojowych zakoñczonych wynikiem pozytywnym, stanowi¹cych WNiP) nie
wp³ywa na wartoœæ pocz¹tkow¹ WNiP ani na wielkoœæ odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w stosownej ewidencji. W przypadku, gdy kwota
dofinansowania nie stanowi³a przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (jak to ma miejsce np. w przypadku dotacji bud¿etowych), PJB winna wydzieliæ z dokonywanych odpisów amortyzacyjnych
czêœæ, równ¹ kwotowo otrzymanemu dofinansowaniu. Czêœæ wydzielona
z odpisu nie stanowi podatkowego kosztu uzyskania przychodu62.

501

UWAGA!
Odpisy amortyzacyjne od œrodków trwa³ych oraz WNiP nie stanowi¹ kosztu uzyskania przychodu w tej czêœci, w której otrzymano
zwrot poniesionych wydatków, jeœli zwrócone œrodki nie stanowi³y
przychodu podatkowego.

502

PRZYK£AD

Uczelnia LMN otrzyma³a dotacjê bud¿etow¹ na zakup licencji na program komputerowy (wartoœæ niematerialna i prawna) w wysokoœci
60 000 z³. Licencja by³a niezbêdna dla prowadzonych prac B+R. Faktycznie zatem licencja zosta³a kupiona przez uczelniê w celu prowadzenia prac B+R, których wyniki w zwi¹zku z póŸniejszymi planami

59
60
61
62
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Por.
Por.
Por.
Por.

art.
art.
art.
art.

16g ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
16 ust. 1 pkt 63 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
12 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
16 ust. 1 pkt 48 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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ich zbycia, mia³y wygenerowaæ dla uczelni przychody podatkowe.
Cena nabycia programu wynios³a 120 000 z³.
Wartoœæ pocz¹tkowa licencji – 120 000 z³
Okres amortyzacji – 24 miesi¹ce
Kwota miesiêcznego odpisu amortyzacyjnego – 5 000 z³, z czego odpis amortyzacyjny stanowi¹cy koszt uzyskania przychodów – 2 500 z³
W przypadku, gdy wartoœæ pocz¹tkowa nabytego prawa maj¹tkowego nie
przekracza 3 500 z³, PJB mo¿e dokonaæ tzw. jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego w miesi¹cu oddania WNiP do u¿ywania albo w miesi¹cu nastêpnym63.

503

W sytuacji, gdy nabyte prawa nie bêd¹ spe³niaæ definicji wartoœci niematerialnych i prawnych, koszty poniesione na ich nabycie bêd¹ rozliczane na zasadach ogólnych. A zatem koszty, które mo¿na okreœliæ jako
bezpoœrednio zwi¹zane z przychodami, bêd¹, co do zasady, rozliczane
podatkowo w korespondencji do odpowiadaj¹cych im przychodów,
a koszty poœrednie w dacie ich poniesienia (zob. akapit 458 i 460).

504

Ulga technologiczna. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza mo¿liwoœæ odliczenia od podstawy opodatkowania wy64
datków poniesionych na nabycie nowych technologii (odliczeniu nie
podlegaj¹ zatem koszty wytworzenia nowych technologii we w³asnym
zakresie). Odliczenia mog¹ wynieœæ maksymalnie do 50% wartoœci
tych wydatków.

505

Za nowe technologie uwa¿a siê wiedzê technologiczn¹ w postaci wartoœci
niematerialnych i prawnych, w szczególnoœci wyniki badañ naukowych
i prac rozwojowych, które umo¿liwiaj¹ wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub us³ug. Technologia bêd¹ca przedmiotem ulgi nie
mo¿e byæ stosowana na œwiecie przez okres d³u¿szy ni¿ 5 lat. W celu potwierdzenia innowacyjnoœci wdra¿anej technologii, a w szczególnoœci jej
wieku, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest przedstawiæ opiniê niezale¿nej
jednostki naukowej (w rozumieniu ustawy o zasadach finansowaniu
nauki).

506

63
64

Por. art. 16e ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 18b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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507

Podstaw¹ ustalenia wielkoœci odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez PJB na nabycie nowej technologii, uwzglêdniona w wartoœci
pocz¹tkowej, w czêœci, w jakiej kwota ta:
a) zosta³a zap³acona w roku podatkowym, w którym now¹ technologiê
wprowadzono do ewidencji œrodków trwa³ych oraz WNiP lub w roku
nastêpuj¹cym po tym roku, oraz
b) nie zosta³a zwrócona PJB w jakiejkolwiek formie.

508

Odliczenia dokonuje siê w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono powy¿sze wydatki. W sytuacji, gdy podatnik osi¹ga za rok podatkowy stratê, lub wielkoœæ osi¹gniêtego przez niego dochodu jest ni¿sza od
kwoty przys³uguj¹cych mu odliczeñ, odliczenia dokonuje siê w ca³oœci lub
czêœciowo, w jednym z nastêpuj¹cych kolejno po sobie trzech latach podatkowych. Okres ten liczy siê od koñca roku, w którym now¹ technologiê
wprowadzono do ewidencji œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych.

509

Zastosowanie ulgi technologicznej oznacza dla PJB podwójn¹ korzyœæ.
Podatnicy (PJB) korzystaj¹c z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii, maj¹ równie¿ prawo do zaliczania
odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od WNiP, któr¹ stanowi nowa
technologia do kosztów podatkowych65 (podwójne rozpoznanie kosztów
podatkowych).

510

Zastosowanie ulgi technologicznej, dziêki mo¿liwoœci rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych, mo¿e zwiêkszyæ efektywnoœæ podatkow¹
dzia³alnoœci prowadzonej przez PJB. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dochody z komercjalizacji praw, ze wzglêdu na sposób ich wydatkowania, nie podlegaj¹ zwolnieniu z opodatkowania na zasadach
okreœlonych w art. 17 ust 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych – gdy¿ nie zosta³y przeznaczone i wydatkowane na cele
statutowe jednostki (zob. akapit 112).

511

PJB traci prawo do odliczeñ zwi¹zanych z nabyciem nowej technologii, je¿eli przed up³ywem trzech lat podatkowych licz¹c od koñca roku podatko65
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Por. art. 18b ust. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w przypadku
ulgi technologicznej nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, który
wy³¹cza z podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytu³u WNiP dokonywane od tej czêœci ich wartoœci, która odpowiada poniesionym wydatkom odliczonym
od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
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wego, w którym wprowadzi³a now¹ technologiê do ewidencji œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych:
a) udzieli w jakiejkolwiek formie lub czêœci innym podmiotom prawa do
nowej technologii, albo
b) otrzyma zwrot wydatków na tê technologiê w jakiejkolwiek formie.
Podatek od towarów i us³ug. Nabycie przez PJB praw do wyników prac
B+R od osób fizycznych – twórców w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie, wynagradzanych w formie honorariów na przekazanie lub
udzielenie licencji do praw autorskich, podlega opodatkowaniu 7% stawk¹
VAT66.

512

Je¿eli jednak z tytu³u czynnoœci œwiadczonych na rzecz PJB twórcy s¹
zwi¹zani z PJB stosunkiem prawnym (np. umow¹ o pracê), który okreœla
warunki wykonywania tych czynnoœci, wynagrodzenie i odpowiedzialnoœæ
PJB wobec osób trzecich, to czynnoœci wykonywane przez twórców pozostaj¹ poza zakresem VAT ze wzglêdu na brak przes³anki samodzielnie wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej67.

513

Zwolnione z VAT bêdzie nabycie praw do wyników prac B+R od twórców,
którzy s¹ objêci zwolnieniem, ze wzglêdu na nieprzekroczenie limitu
sprzeda¿y z tytu³u czynnoœci opodatkowanych VAT w poprzednim roku
podatkowym w wysokoœci 50 000 z³ netto (tj. bez VAT).

514

W przypadku praw nabywanych, np. w zwi¹zku z póŸniejsz¹ komercjalizacj¹ wyników prac B+R (licencjonowanie, sprzeda¿ itp.), po stronie PJB
mo¿liwe bêdzie odliczenie podatku naliczonego VAT wynikaj¹cego ze
zrealizowanych zakupów.

515

W przypadku nabycia przez PJB praw do wyników prac B+R od osób
prawnych, bêdzie ono co do zasady podlega³o opodatkowaniu VAT przy
zastosowaniu stawki 22%.

516

Nabycie praw do wyników prac B+R przez PJB od podmiotów zagranicznych (w celu ich dalszej komercjalizacji), w Polsce dla celów VAT bêdzie traktowane, co do zasady, jako import us³ug.

517

66
67

Za³¹cznik 3 do ustawy o VAT, pozycja 162.
Art. 15 ust. 3 pkt 3 w zwi¹zku z ust. 3a Ustawy o VAT.
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518

Podatnikiem VAT z tytu³u importu us³ug jest nabywca us³ugi, czyli PJB. Co
do zasady, import us³ug jest neutralny podatkowo. PJB jako podatnik,
jest zobowi¹zana do naliczenia podatku, ale jednoczeœnie ma prawo do
jego odliczenia od podatku nale¿nego w tej samej kwocie i w tym samym
okresie rozliczeniowym. Jednak¿e, w przypadku braku zwi¹zku nabywanej us³ugi z czynnoœciami opodatkowanymi, odliczenie VAT nie przys³uguje68.

519

Odliczenie podatku VAT bêdzie dokonywane na zasadach analogicznych
do opisanych w akapicie 465 i nastêpnych.

520

Podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku wspó³pracy
z twórc¹ na podstawie umowy o dzie³o lub umowy zlecenie, PJB s¹ zobowi¹zane do pobierania od swoich wspó³pracowników zaliczek na podatek dochodowy69.

521

Co do zasady, osobie, która uzyskuje przychody z tytu³u wykonywania
us³ug na podstawie umowy o dzie³o lub umowy zlecenia, przys³uguj¹ ko70
szty uzyskania przychodów w wysokoœci 20% uzyskanego przychodu .

522

Inaczej traktowana jest sprawa kosztów uzyskania przychodów w przypadku twórców i autorów, którzy uzyskuj¹ przychód np. z tytu³u:
a) przeniesienia prawa/przeniesienia prawa stosowania w³asnoœci wynalazku, topografii uk³adu scalonego, wzoru u¿ytkowego, wzoru przemys³owego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
b) wykonania dla zamawiaj¹cego (PJB) utworu, b¹dŸ innego przedmiotu
praw w³asnoœci intelektualnej bêd¹cych przedmiotem prawa autorskiego, lub
c) rozporz¹dzenia autorskimi prawami maj¹tkowymi do dzie³a.

523

W powy¿szych przypadkach, koszty uzyskania przychodów okreœla siê
w wysokoœci 50% uzyskanego przychodu.

68

69
70

162

W przypadku, gdy PJB nie jest podatnikiem VAT czynnym, rozliczenie importu us³ug
nastêpuje na szczególnych zasadach w odrêbnej deklaracji VAT 9M.
Por. 41 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Por. art. 22 ust. 9 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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PRZYK£AD

Uczelnia LMN zawar³a umowê o dzie³o na przeprowadzenie innowacyjnych badañ przemys³owych z badaczem – in¿ynierem mechanikiem. Efektem badañ by³o wykonanie autorskiego projektu urz¹dzenia.
Uczelnia, pobra³a w imieniu badacza zaliczkê na podatek dochodowy
od osób fizycznych, naliczaj¹c koszty uzyskania przychodu w wysokoœci 20% wartoœci umowy. Takie podejœcie jednostki zakwestionowa³
naukowiec, uwa¿aj¹c, ¿e zosta³ zatrudniony jako badacz w realizacji
projektu innowacyjnego, a wykonane przez niego opracowania s¹
utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim – dlatego te¿, powinny mu przys³ugiwaæ podwy¿szone koszty uzyskania przychodu
w wysokoœci 50%.
Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem badacza, je¿eli:
– wykonywana przez niego praca w ramach umowy z uczelni¹ jest
twórcza, (tzn. jest niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz
spe³nia przes³anki utworu okreœlone w ustawie o prawie autorskim),
oraz
– naukowiec, bêd¹cy stron¹ umowy, jest twórc¹ b¹dŸ artyst¹-wykonawc¹ w rozumieniu ww. ustawy,
– umowa pomiêdzy badaczem a uczelni¹ stanowi, ¿e w zamian za
wynagrodzenie wyp³acone badaczowi uczelnia nabywa autorskie
prawa maj¹tkowe do dzie³a (na okreœlonych w umowie polach eksploatacji).
W przypadku spe³nienia warunków wskazanych powy¿ej, do przychodów osi¹gniêtych z umowy o dzie³o zawartej z uczelni¹ mog¹ byæ zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu.
(por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 31 maja 2010 r. –
IPPB2/415-190/10-2/MK)
Zastosowanie konstrukcji podwy¿szonych kosztów uzyskania przychodów przez wspó³pracowników, od których PJB nabywa prawa do wyników prac B+R, pozwala jednostce na:
a) zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków wynagrodzenia dla
wspó³pracowników zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ B+R, której wyniki mog¹ byæ przedmiotem komercjalizacji (w przypadku podwy¿szenia kwoty netto wyp³acanych wynagrodzeñ), lub
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b) obni¿enie kosztów wynagrodzeñ dla ww. kategorii wspó³pracowników (w przypadku obni¿ki kwot brutto wynagrodzeñ, przy jednoczesnym utrzymaniu wynagrodzeñ netto na niezmienionym poziomie).

526

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.)
Orzecznictwo:
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 27 kwietnia 2010 r. – ITPB1/415-74/10/WM
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach, z dnia 16 marca 2010 r. – IBPBI/2/423-394/10/MO
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu, z dnia 25 stycznia 2008 r. – ILPB3/423-188/07-2/HS
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 30 grudnia 2009 r. – IPPB3/423-758/09-2/JG
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 12 grudnia 2007 r. – IP-PP2-443-422/07-2/MK
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach, z dnia 22 kwietnia 2010 r. – IBPP4/443-337/10/AŒ
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 2 czerwca 2010 r. – ITPP2/443-359/10/AJ
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 31 maja 2010 r. – IPPB2/415-190/10-2/MK
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5. Wycena wyników prac badawczych i rozwojowych
5.1. Podstawowe informacje o ocenie wartoœci maj¹tkowej
praw w³asnoœci intelektualnej
Celem wyceny praw w³asnoœci intelektualnej (zwanej równie¿ oszacowaniem, szacunkiem) jest ustalenie wartoœci prawa z u¿yciem miernika pieniê¿nego. Wartoœæ przedmiotu wyceny mo¿e zale¿eæ od wielu czynników,
miêdzy innymi od celu sporz¹dzania wyceny, co w przypadku wyceny
praw w³asnoœci intelektualnej mo¿e dawaæ odmienne wyniki w zale¿noœci
od zakresu i celu wyceny wskazanego przez podmiot zlecaj¹cy wycenê.

527

Wycena praw w³asnoœci intelektualnej jest procesem skomplikowanym,
wymagaj¹cym uwzglêdnienia szeregu czynników o charakterze faktycznym, prawnym oraz ekonomicznym. Chodzi tutaj zarówno o czynniki istniej¹ce obecnie, czynniki historyczne oraz przewidywane zdarzenia
przysz³e. Nie istniej¹, jak dot¹d, zestandaryzowane (normatywne) metody
wyceny. Maj¹c na uwadze powy¿sze, wycena wartoœci wyników prac
B+R powinna zostaæ zlecona wykwalifikowanemu w tej szczególnej specjalnoœci ekspertowi.

528

UWAGA!
Brak wyceny mo¿e naraziæ PJB na odpowiedzialnoœæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

529

Najczêœciej stosowane metody wyceny omówione zosta³y w akapicie 543.

530

Ka¿da metoda wyceny obarczona jest wieloma niewiadomymi i wymaga
przyjêcia pewnych za³o¿eñ, studiów porównawczych, skomplikowanych
analiz czynników potencjalnie zwiêkszaj¹cych lub zmniejszaj¹cych wartoœæ danego dobra. Dlatego PJB powinno ka¿dorazowo skorzystaæ z pomocy eksperta w tej dziedzinie.

531

Wycena mo¿e byæ wymagana w sytuacjach okreœlonych prawem (zob.
akapit 533) lub w przypadkach, gdy jest to konieczne z przyczyn wewnêtrznych w³aœciciela praw lub z przyczyn transakcyjnych. Uogólniaj¹c,
z przyczyn innych ni¿ wymagania prawne, wycena praw w³asnoœci intelek-

532
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tualnej powinna byæ sporz¹dzana w sytuacjach uzasadnionych prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
5.2. Sytuacje, kiedy prawo wymaga wykonania wyceny
wartoœci praw w³asnoœci intelektualnej

533

Przepisy prawa, w tym Kodeks spó³ek handlowych i Ustawa o rachunkowoœci, okreœlaj¹, kiedy dokonanie wyceny œrodka trwa³ego jest obowi¹zkowe. S¹ to miêdzy innymi nastêpuj¹ce przypadki:
1. Wycena wk³adów (w tym praw w³asnoœci intelektualnej) wnoszonych do spó³ki akcyjnej1. Wycena wk³adów powinna znaleŸæ siê
w sprawozdaniu za³o¿ycieli, które okreœla m.in. przedmiot wk³adów
niepieniê¿nych oraz wskazuje zastosowan¹ metodê wyceny wk³adów. Sprawozdanie za³o¿ycieli poddawane jest badaniu jednego albo
kilku bieg³ych rewidentów. Biegli rewidenci wydaj¹ decyzjê w której
wskazuj¹ jaka jest wartoœæ godziwa wk³adów niepieniê¿nych oraz
czy odpowiada (co najmniej) wartoœci nominalnej obejmowanych za
nie akcji b¹dŸ wy¿szej cenie emisyjnej akcji. Kodeks spó³ek handlowych ustanawia przypadki, kiedy odst¹pienie od wyceny wk³adów
jest uzasadnione. Chodzi tutaj o sytuacje, w których wartoœæ wk³adu
mo¿na ustaliæ na podstawie innej wyceny lub w oparciu o papiery wartoœciowe lub instrumenty rynku pieniê¿nego. Analogiczne zasady
obowi¹zuj¹ przy wnoszeniu wk³adu na podwy¿szony kapita³ zak³adowy, zgodnie z art. 432 § 1 pkt 7 Kodeksu spó³ek handlowych.
2. Wycena wk³adów dla celów prowadzenia rachunkowoœci spó³ki2.
3. W odniesieniu do PJB, wycenê przeprowadza siê tak¿e ze wzglêdu
na zasady ewidencjonowania maj¹tku Skarbu Pañstwa, okreœlone
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad ewidencjonowania maj¹tku Skarbu Pañstwa. Sporz¹dzenie takiej ewidencji powinno byæ zawsze poprzedzone sporz¹dzeniem wyceny wszelkich praw maj¹tkowych, w tym
praw w³asnoœci intelektualnej, w celu okreœlenia ich rzeczywistej
wartoœci.
4. W odniesieniu do PJB, a w szczególnoœci do instytutów badawczych, ka¿dy przypadek rozporz¹dzenia prawami w³asnoœci intelektualnej (np. w celu wniesienia ich do spó³ki), bêdzie wymaga³ dokonania wyceny, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach wykony1
2

166

Art. 311 § 1 pkt 5 Kodeksu spó³ek handlowych.
Art. 4 ust. 3 pkt 4 Ustawy o rachunkowoœci.
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wania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (zob. akapit 67
i nastêpne). Znajomoœæ wartoœci danego prawa, ustalona w wyniku
wyceny pozwoli na stwierdzenie, czy rozporz¹dzenie prawem bêdzie wymaga³o: uzyskania stosownej zgody Ministra Skarbu (zob.
akapit 68 i nastêpne), w przypadku PAN i instytutów naukowych
PAN uzyskania zgody Prezesa PAN (zob. akapit 74), a w przypadku
instytutów badawczych tak¿e zg³oszenia ministrowi nadzoruj¹cemu
(zob. akapit 76).
ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Tekst jedn.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 619)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
–
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych skarbowi Pañstwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493, z póŸn. zm.)
– Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad ewidencjonowania maj¹tku Skarbu Pañstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 77, poz. 864, z póŸn. zm.)

534

5.3. Sytuacje, kiedy sporz¹dzenie wyceny praw w³asnoœci
intelektualnej jest wskazane
Kodeks spó³ek handlowych nie wymaga, aby aport (np. prawa w³asnoœci
intelektualnej) wnoszony do spó³ki z o.o. podlega³ wycenie w celu ustalenia, ile udzia³ów spó³ka powinna uzyskaæ w zamian. W praktyce jednak
wycena praw w³asnoœci intelektualnej na etapie wnoszenia aportu jest
wskazana i uzasadniona z wielu wzglêdów. Przede wszystkim wycena jest
potrzebna ze wzglêdu na koniecznoœæ ustalenia relacji wartoœci praw
w³asnoœci intelektualnej do wartoœci udzia³ów przyznawanych w zamian za aport. Zawy¿enie wartoœci aportu wnoszonego do spó³ki z o.o.
mo¿e rodziæ bowiem odpowiedzialnoœæ PJB lub cz³onków zarz¹du spó³ki
komercjalizuj¹cej (zob. akapit 692 i nastêpne). Wycena bêdzie mia³a równie¿ istotne znaczenie dla cz³onków zarz¹du spó³ki z o.o., którzy ponosz¹
wzglêdem wierzycieli spó³ki, solidarnie ze spó³k¹, odpowiedzialnoœæ m.in.
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za umyœlne lub spowodowane niedbalstwem, fa³szywe oœwiadczenie
3
o pokryciu kapita³u zak³adowego spó³ki z o.o.

536

Nawet, gdy ustawa nie wymaga wyraŸnie dokonania wyceny prawa w³asnoœci intelektualnej (np. jest oczywiste, ¿e wartoœæ prawa bêd¹cego
przedmiotem transakcji nie przekroczy 50 000 € – zob akapit 68), stosowna wycena powinna byæ dokonana ze wzglêdu na koniecznoœæ realizacji zasady gospodarnoœci (oszczêdnoœci)4, odnosz¹cej siê do dysponowania maj¹tkiem publicznym. Obowi¹zek dokonania wyceny praw
w³asnoœci intelektualnej przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoœci
zwi¹zanych z komercjalizacj¹ poœredni¹ lub bezpoœredni¹ wyników
prac B+R mo¿na wyprowadziæ z przepisów Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Przepisy tej ustawy maj¹ zastosowanie równie¿ do
PJB, która dysponuj¹c mieniem publicznym, powinna wykazywaæ siê starannoœci¹ i profesjonalizmem przy gospodarowaniu maj¹tkiem. Stosownie
do art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieustalenie nale¿noœci Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych (np. PJB)
albo ustalenie takiej nale¿noœci w wysokoœci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia.

537

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych bêdzie dopuszczenie
przez kierownika PJB do uszczuplenia wp³ywów nale¿nych PJB, wskutek
zaniedbania lub niewype³nienia obowi¹zków w zakresie kontroli zarz¹dczej. Komercjalizacja wyników prac B+R ma na wzglêdzie pozyskanie odpowiednich przychodów dla podmiotu komercjalizuj¹cego (op³at licencyjnych, wp³ywów ze sprzeda¿y w przypadku komercjalizacji bezpoœredniej
lub wartoœci/iloœci udzia³ów/akcji, dywidendy w przypadku komercjalizacji
poœredniej). Przychody te czêsto bêd¹ zale¿a³y od wartoœci prawa w³asnoœci intelektualnej. Zlecenie wyceny pozwoli zminimalizowaæ ryzyko
postawienia zarzutu niegospodarnoœci kierownikowi PJB, jeœli podejmie on decyzjê na podstawie wyników obiektywnej wyceny dokonanej
przez zewnêtrzny, niezale¿ny podmiot. W takim przypadku, kierownik jednostki bêdzie móg³ dowodziæ, ¿e do³o¿y³ wymaganej od niego nale¿ytej
3
4
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Art. 291 Kodeksu spó³ek handlowych.
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e dzia³alnoœæ pañstwowych osób prawnych, a tak¿e innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one maj¹tek lub œrodki pañstwowe, podlegaj¹ kontroli prowadzonej przez
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli pod k¹tem legalnoœci i gospodarnoœci (art. 203 Konstytucji).

5. WYCENA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH

starannoœci, tj. zleci³ wycenê podmiotowi zajmuj¹cemu siê profesjonalnie
dokonywaniem wyceny praw w³asnoœci intelektualnej.
ród³a:
Akty prawne:
–
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.)

538

5.4. Wycena wyników prac B+R
Przed rozpoczêciem komercjalizacji wytworzonych we w³asnym zakresie
wyników prac badawczych i rozwojowych, szczególnego znaczenia nabiera
wiarygodne okreœlenie ³¹cznych poniesionych kosztów oraz sprawdzenie
jaka jest wartoœæ rynkowa komercjalizowanych wyników prac B+R.

539

UWAGA!
Nieprzeprowadzenie przez PJB wyceny, przed przyst¹pieniem do
procesu komercjalizacji, mo¿e zostaæ uznanie za niegospodarnoœæ œrodkami publicznymi.

540

W celu przeprowadzenia wiarygodnej wyceny najlepiej zwróciæ siê do
specjalisty – analityka specjalizuj¹cego siê w wycenie WNiP, który dokona
wyboru metody najlepiej pasuj¹cej do danego przedmiotu komercjalizacji.
Przemyœlany wybór specjalisty jest wa¿ny, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wycena wartoœci niematerialnych jest do pewnego stopnia5.

541

UWAGA!
Wycena w³asnoœci intelektualnej to specjalistyczna dziedzina wymagaj¹ca odpowiedniej wiedzy i praktycznego doœwiadczenia.
Dlatego przy wyborze eksperta wykonuj¹cego tak¹ wycenê, PJB
powinna wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce kwestie:
1. Czy ekspert ma kwalifikacje zawodowe w dziedzinie wyceny?

542

5

http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404&part=2 (pobrano: 2010/10/26).
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2. Czy ekspert wykonywa³ projekty zwi¹zane z wycen¹ w³asnoœci
intelektualnej?
3. Czy ekspert ma kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowoœci?
4. Czy ekspert wykonywa³ projekty wymagaj¹ce aplikacji wiedzy
rachunkowej?
5. Czy ekspert mia³ okazjê realizowaæ projekty dla danej bran¿y?
6. Czy ekspert ma dostêp do danych porównywalnych?
7. Czy ekspert dysponuje odpowiednim zapleczem merytorycznym i technicznym?
8. Czy ekspert bêdzie w stanie sformowaæ doœwiadczony i merytorycznie wykwalifikowany zespó³, niezbêdny w celu przeprowadzenia wyceny?
9. Czy ekspert bêdzie w stanie zakoñczyæ pracê w przewidzianym
terminie, bez uszczerbku dla jakoœci tej pracy?

543

Wœród najczêœciej stosowanych metod wyceny wartoœci niematerialnych
wymienia siê:
1) metody kosztowe uwzglêdniaj¹ce koszty zwi¹zane z wygenerowaniem wartoœci prawa (jego przedmiotu) takie jak: koszty badañ, doradztwa, rejestracji, promocji itp.;
2) metody dochodowe, które szacuj¹ wartoœæ przedmiotu ochrony na
podstawie przewidywanych korzyœci ekonomicznych oraz okresu,
w którym dobro intelektualne mia³oby te korzyœci przynosiæ;
3) metody mno¿nikowe bêd¹ce odmian¹ metod dochodowych, oparte
na historycznych zyskach generowanych przez dane dobro.

544

Powy¿szy katalog mo¿na rozszerzyæ o metodê rynkow¹ (metodê porów6
nania sprzeda¿y) .

545

Wybór konkretnej metody wyceny sk³adnika aktywów wartoœci niematerialnych i prawnych jest w du¿ym stopniu uzale¿niony od specyficznych
uwarunkowañ danej sytuacji. Na etapie wstêpnej analizy przydatnoœci ka¿dej z metod, mo¿na oprzeæ siê na propozycjach przedstawionych w ta7
beli 5.1 .
6
7
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TABELA 5.1. ZALECANE METODY WYCENY W ZALE¯NOŒCI OD RODZAJU
WYNIKÓW PRAC B+R
Rodzaje WNiP

Metoda zalecana Metoda zalecana
w pierwszej
w drugiej
kolejnoœci
kolejnoœci

Metoda
stosowana
sporadycznie

Patenty i technologie

Dochodowa

Rynkowa

Kosztowa

Znaki towarowe i marki

Dochodowa

Rynkowa

Kosztowa

Prawa autorskie

Dochodowa

Rynkowa

Kosztowa

Zgromadzona si³a robocza

Kosztowa

Dochodowa

Rynkowa

Systemy informacyjne

Kosztowa

Rynkowa

Dochodowa

Produkty informatyczne

Dochodowa

Rynkowa

Kosztowa

Sieæ dystrybucji

Kosztowa

Dochodowa

Rynkowa

Depozyty bankowe na
¿¹danie

Dochodowa

Rynkowa

Kosztowa

Franszyza

Dochodowa

Rynkowa

Kosztowa

Wypracowane przez PJB
procedury

Kosztowa

Dochodowa

Rynkowa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: D. Zarzecki, Metody wyceny wartoœci niematerialnych i prawnych, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404&part=2 (pobrano:
2010/10/26).

Tabela 5.1 przedstawia podstawowe rodzaje aktywów niematerialnych
i prawnych oraz sugerowane metody ich wyceny uszeregowane wed³ug
stopnia preferencji. W przypadku zastosowania metod, które s¹ rekomendowane w pierwszej kolejnoœci, z du¿ym prawdopodobieñstwem rezultaty
bêd¹ najbardziej wiarygodnym oszacowaniem wartoœci danego sk³adnika
aktywów. Metody sugerowane w drugiej kolejnoœci dostarczaj¹ wyników
obci¹¿onych pewnymi s³aboœciami. Z tego wzglêdu, metody wskazane
w drugiej kolumnie powinny byæ raczej stosowane do weryfikacji i wsparcia rezultatów uzyskanych po zastosowaniu metod proponowanych w pierwszej kolejnoœci. Najmniej wiarygodne rezultaty (dla danej WNiP) otrzymuje siê przy u¿yciu metod stosowanych sporadycznie. Tabela 5.1 prezentuje ogólnie przyjêt¹ hierarchiê metod wyceny. Maj¹c na wzglêdzie
specyfikê prac B+R nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie w ka¿dym przypadku hierarchia metod zaprezentowanych w tabeli 5.1 bêdzie optymalna. Dlatego,
ka¿dorazowo, PJB powinno rozwa¿yæ mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy
eksperta ds. wyceny.
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547

Metody kosztowe opieraj¹ siê na za³o¿eniu, ¿e nabywca nie zap³aci za
dany sk³adnik aktywów wiêcej ni¿ wynosi, zdefiniowany w odpowiedni
sposób, koszt realizacji sk³adnika, który bêdzie generowa³ korzyœci na
takim samym poziomie.

548

Analizuj¹c podejœcie kosztowe mo¿na zidentyfikowaæ kilka metod, bazu8
j¹cych na ró¿nych definicjach kosztów, m.in. :
– koszt odtworzenia (z ang. reproduction cost – metoda kosztu odtworzenia),
– koszt zast¹pienia (z ang. replacement cost – metoda kosztu zast¹pienia),
– koszt wytworzenia (z ang. creation cost – metoda kosztu wytworzenia),
– koszt duplikacji (z ang. recreation cost – metoda kosztu duplikacji).

549

Metoda kosztu odtworzenia wymaga ustalenia wartoœci pieni¹dza, któr¹
nale¿y wydatkowaæ w celu zast¹pienia (przy zastosowaniu takiej samej technologii) danego sk³adnika aktywem identycznym pod wzglêdem ekonomicznym i technicznym9. W celu wiarygodnego ustalenia kosztu odtworzenia konieczna jest pe³na wiedza na temat danych technicznych wycenianych sk³adników. Wydaje siê, ¿e jest to najpopularniejsza metoda
spoœród metod kosztowych stosowanych w Polsce.

550

PRZYK£AD

Instytut XYZ przeprowadza wycenê wytworzonego we w³asnym zakresie sk³adnika maj¹tku – informatycznego systemu wspomagania kompleksowego zarz¹dzania zagro¿eniami górniczymi, stosuj¹c metodê
kosztu odtworzenia.
W tym celu instytut powinien wzi¹æ pod uwagê wszystkie techniczne
parametry systemu i technologiê u¿yt¹ do jego powstania (nawet jeœli
obecnie dostêpne s¹ inne, bardziej efektywne technologie czy materia³y). Instytut powinien oceniæ koszt ponownego jego stworzenia, przy
za³o¿eniu nie wprowadzania do niego ¿adnych zmian.

551

Metoda kosztu zast¹pienia. W odró¿nieniu do metody kosztu odtworzenia, stosuj¹c metodê kosztu zast¹pienia wyceniaj¹cy bierze pod uwagê
koszt rekonstrukcji funkcjonalnoœci b¹dŸ u¿ytecznoœci analizowanych
8
9
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sk³adników niematerialnych przy u¿yciu najbardziej efektywnej technologii
i materia³ów. W praktyce oznacza to brak koniecznoœci uwzglêdniania dla
celów wyceny, technologii i materia³ów stosowanych w trakcie wytwarzania danego sk³adnika (które w momencie dokonywania wyceny mog¹ byæ
przestarza³e i nieefektywne). Alternatywnie, koszt zast¹pienia mo¿e byæ
rozumiany jako koszt nabycia sk³adnika aktywów spe³niaj¹cego funkcje
aktywów elementów maj¹tkowych, które aktualnie posiada dana jednostka.

552

PRZYK£AD

Instytut XYZ przeprowadza wycenê wytworzonego we w³asnym zakresie sk³adnika maj¹tku – informatycznego systemu wspomagania kompleksowego zarz¹dzania zagro¿eniami górniczymi, stosuj¹c metodê
kosztu zast¹pienia.
W tym celu instytut powinien wzi¹æ pod uwagê koszt nabycia innego
systemu informatycznego, który spe³niaæ bêdzie wszystkie funkcje wycenianych aktywów. Alternatywnie, za koszt zast¹pienia mo¿na uznaæ
koszt wytworzenia takiego systemu, ale przy u¿yciu nowoczesnych
i dostêpnych metod i materia³ów.
Metoda kosztu wytworzenia jako punkt odniesienia przyjmuje pierwotny
– historyczny koszt wytworzenia danego sk³adnika aktywów.

553
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PRZYK£AD

Instytut XYZ przeprowadza wycenê wytworzonego we w³asnym zakresie sk³adnika maj¹tku – informatycznego systemu wspomagania kompleksowego zarz¹dzania zagro¿eniami górniczymi, stosuj¹c metodê
kosztu wytworzenia.
W tym celu instytut powinien wzi¹æ pod uwagê poniesione koszty prac
zwi¹zanych z rozwojem systemu. Po raz kolejny warto w tym miejscu
podkreœliæ wagê prowadzenia odpowiedniej ewidencji ksiêgowej, pozwalaj¹cej na przypisanie ca³oœci nak³adów do konkretnego projektu.
Metoda kosztu duplikacji zwi¹zana jest z kosztem zduplikowania danego sk³adnika aktywów, zak³adaj¹c, i¿ dostêpna jest wiedza na temat procesu wytworzenia danego sk³adnika.

555
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PRZYK£AD

Instytut XYZ przeprowadza wycenê wytworzonego we w³asnym zakresie sk³adnika maj¹tku – informatycznego systemu wspomagania kom173
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pleksowego zarz¹dzania zagro¿eniami górniczymi, stosuj¹c metodê
kosztu duplikacji.
W tym celu instytut powinien wzi¹æ pod uwagê poniesione koszty prac
zwi¹zanych z rozwojem systemu. W tej konkretnej metodzie zak³ada
siê, ¿e instytut nie bêdzie ponosi³ kosztów zwi¹zanych m.in. z przestojami, stosowaniem nieodpowiednich materia³ów czy nieoptymalnych
metod.

557

Metoda rynkowa opiera siê na za³o¿eniu, ¿e mechanizmy wolnego rynku
(czynniki poda¿y i popytu) doprowadzaj¹ do wykszta³cenia siê ceny
równowagi na rynku.

558

Zgodnie z metod¹ rynkow¹, wycena aktywów niematerialnych przebiegaæ
10
powinna zgodnie z nastêpuj¹cym planem :
1) zidentyfikowanie przeprowadzanych transakcji/ofert kupna/sprzeda¿y
sk³adników wartoœci niematerialnych, takich samych b¹dŸ podobnych do wycenianego aktywa, gdzie stopieñ podobieñstwa okreœla
siê na podstawie istotnych charakterystyk (np. rodzaj, sposób wykorzystania, data wytworzenia);
2) sprawdzenie prawdziwoœci informacji uzyskanych w pierwszym etapie i upewnienie siê czy odzwierciedlaj¹ one standardowe warunki
rynkowe;
3) wybór odpowiednich mno¿ników rynkowych, np. mno¿niki zysku na
jednostkê porównawcz¹ (wykorzystuje siê takie jednostki odniesienia
jak: klient, lokalizacja, charakter rynku, procent udzia³u w rynku itd.),
a nastêpnie przeprowadzenie analizy porównawczej dla ka¿dej z rozpatrywanych jednostek porównawczych;
4) porównanie zebranych transakcji na podobnych aktywach niematerialnych z pozycj¹ aktywów niematerialnych bêd¹c¹ przedmiotem wyceny, wykorzystuj¹c odpowiednie jednostki porównawcze i koryguj¹c
ceny kupna/sprzeda¿y do konkretnych warunków;
5) sprowadzenie poszczególnych wskaŸników wartoœci uzyskanych za
pomoc¹ analizy transakcji porównywalnych do jednego szacunku
wartoœci lub przedzia³u wartoœci (na rynkach niedoskona³ych, z ma³¹
liczb¹ transakcji, przedzia³ wartoœci jest zwykle lepszym zwieñczeniem wyceny ni¿ oszacowanie wyra¿one w postaci jednej liczby);
6) reasumpcja, pozwalaj¹ca na uzyskanie ostatecznych wniosków dotycz¹cych wartoœci szacowanej pozycji aktywów niematerialnych, re10
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asumpcja sprowadza siê do podsumowania i oceny danych uzyskanych w trakcie analizy transakcji porównawczych.
Dochodowe metody wyceny inaczej okreœlane jako metody zdyskontowanego dochodu ekonomicznego uto¿samiaj¹ wartoœæ danego sk³adnika aktywów z obecn¹ wartoœci¹ oczekiwanego dochodu, który bêdzie
uzyskany z tytu³u posiadania tego sk³adnika. Dochód mo¿e byæ na potrzeby tej metody zdefiniowany jako:
a) dywidendy,
b) przep³ywy pieniê¿ne,
c) zyski ksiêgowe (na ogó³ zysk netto b¹dŸ zysk operacyjny)11.

559

W przypadku aktywów niematerialnych szczególne znaczenie maj¹ meto12
dy oparte na :
1) szacowaniu przyrostowych poziomów dochodu ekonomicznego
(np. posiadacz danego rodzaju sk³adnika wartoœci niematerialnych,
najprawdopodobniej mo¿e spodziewaæ siê wy¿szego poziomu dochodu ekonomicznego w porównaniu z osob¹, która nie dysponuje
takimi aktywami);
2) szacowaniu spadkowych poziomów kosztu ekonomicznego (np.
posiadacz danego rodzaju sk³adnika wartoœci niematerialnych najprawdopodobniej mo¿e oczekiwaæ ponoszenia z tego tytu³u ni¿szych kosztów ni¿ mia³oby to miejsce, gdyby nie posiada³ tych aktywów);
3) szacowaniu kwot zaoszczêdzonych na hipotetycznych transakcjach zakupu okreœlonych praw autorskich lub p³atnoœci z tytu³u
dzier¿awy (np. kwota za korzystanie z praw autorskich, któr¹ w³aœciciel okreœlonego rodzaju aktywów niematerialnych by³by gotów p³aciæ
trzeciej stronie za mo¿liwoœæ czerpania po¿ytków z danego sk³adnika
wartoœci niematerialnych);
4) szacowaniu ró¿nicy w wartoœci ca³ego przedsiêbiorstwa lub podobnej wydzielonej jednostki biznesowej (np. PJB), jako wyniku posiadania okreœlonego rodzaju aktywów niematerialnych, w relacji do
analogicznej wyceny przeprowadzonej przy za³o¿eniu, ¿e nie dysponuje siê takimi aktywami;
5) szacowaniu wartoœci rezydualnej z ogólnej wartoœci ca³ego PJB, lub
wartoœci rezydualnej z ogólnej wartoœci oszacowania wszystkich aktywów niematerialnych PJB.

560

11
12

http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404&part=2 (pobrano: 2010/10/26).
http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404&part=2 (pobrano: 2010/10/26.).
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561

562

Obok przedstawionej powy¿ej klasyfikacji stosuje siê równie¿ grupowanie
metod dochodowych na metody bazuj¹ce na kapitalizacji bezpoœredniej
oraz na metody bazuj¹ce na rentownoœci.
ród³a:
Inne Ÿród³a:
– D. Zarzecki, Metody wyceny wartoœci niematerialnych i prawnych, (http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404&part=2)
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6. Komercjalizacja bezpoœrednia wyników prac B+R
6.1. Uwagi ogólne
Komercjalizacja bezpoœrednia wyników (rezultatów) prac badawczych
mo¿e odbywaæ siê na dwa sposoby:
a) poprzez sprzeda¿ praw do wyników (rezultatów) badañ,
b) poprzez udzielanie licencji na korzystanie z wyników (rezultatów) badañ.

563

Warto zaznaczyæ, ¿e komercjalizacja wyników prac badawczych nie musi
zawsze polegaæ na przeniesieniu lub obci¹¿aniu (np. przez licencjê) praw
przys³uguj¹cych PJB. Eksploatacja ekonomiczna tych praw mo¿e polegaæ
tak¿e na dystrybucji egzemplarzy utworów, produktów wykorzystuj¹cych
wynalazki, wzory u¿ytkowe lub dystrybucji innych wytworów powsta³ych
na podstawie chronionej w³asnoœci intelektualnej.

564

W szczególnoœci, PJB mo¿e osi¹gaæ przychody w zwi¹zku z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ tak¿e ze sprzeda¿y prac wdro¿eniowych, w tym nadzoru autorskiego lub produkcji urz¹dzeñ i aparatury oraz innych form produkcji
lub us³ug1.

565

Komercjalizacja wyników (rezultatów) prac badawczych przez PJB powinna jednak s³u¿yæ realizacji celów, dla których PJB powo³ano, okreœlonych
w odpowiednich ustawach oraz statucie PJB2.

566

PJB przys³uguje samodzielnoœæ w gospodarowaniu przydzielon¹ jej, lub
nabyt¹ czêœci¹ mienia publicznego (ogólnonarodowego). Prowadzona
przez PJB dzia³alnoœæ musi byæ jednak podporz¹dkowana zasadzie efektywnoœci wykorzystywania tych œrodków oraz ogólnym zasadom gospodarnoœci. Wymaga to w szczególnoœci wiedzy o wartoœci posiadanych
aktywów, w tym praw w³asnoœci intelektualnej, przed podjêciem decyzji
o ich komercjalizacji (a wiêc ich mo¿liwie precyzyjnej wyceny).

567

1
2

Art. 18 ust. 7 Ustawy o instytutach badawczych.
Zob. m.in. art. 2 oraz art. 18 ust. 7 Ustawy o instytutach badawczych, art. 7 Prawa
o szkolnictwie wy¿szym, art. 2 Ustawy o PAN.
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568

UWAGA!
Prawid³owe prowadzenie dzia³añ komercjalizacyjnych wymaga
wyceny praw bêd¹cych przedmiotem komercjalizacji.

569

Obowi¹zuj¹ce przepisy wprowadzaj¹ czêsto bardzo szczegó³owe regulacje dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej PJB. Przyk³adowo, w œwietle
Ustawy o instytutach badawczych, czynnoœci prawne (np. umowy sprzeda¿y) w zakresie rozporz¹dzania sk³adnikami aktywów trwa³ych (np. wyników prac B+R, je¿eli stanowi¹ one WNiP), o wartoœci rynkowej przekraczaj¹cej, wyra¿on¹ w z³, równowartoœæ kwoty 50 000 €, wymagaj¹ zgody
Ministra Skarbu (szerzej na temat tego ograniczenia – zob. akapit 68). Dodatkowo, instytut badawczy musi zg³osiæ ministrowi sprawuj¹cemu nad
nim nadzór, zamiar dokonania czynnoœci prawnej, maj¹cej za przedmiot
jego mienie o wartoœci rynkowej przekraczaj¹cej, wyra¿on¹ w z³, równowartoœæ kwoty 20 000 € (szerzej na temat tego ograniczenia – zob. akapit 76). W odniesieniu do PAN i jej instytutów naukowych, dysponowanie
sk³adnikami aktywów trwa³ych o wartoœci rynkowej przekraczaj¹cej (wyra¿on¹ w z³otych) kwotê 20 000 €3 wymaga zgody Prezesa Akademii4 (szerzej na temat tego ograniczenia – zob. akapit 74).

570

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ czynnoœci dokonane bez zachowania wy¿ej okreœlonych wymogów s¹ bezwzglêdnie niewa¿ne5.

571

Regulacje dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej innych rodzajów PJB
– zob. akapit 60 i nastêpne.

572

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
3

4
5
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Wartoœæ oblicza siê na podstawie œredniego kursu og³oszonego przez Narodowy Bank
Polski wg stanu z dnia wyst¹pienia do Prezesa Akademii o zgodê.
Art. 24 ust. 2 Ustawy o PAN.
Art. 17 Ustawy o instytutach badawczych.
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–

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 619)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych skarbowi Pañstwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493, z póŸñ. zm.)

–
–

6.2. Sprzeda¿ wyników prac B+R
6.2.1. Umowy odp³atnego przenoszenia (sprzeda¿y) praw w³asnoœci
intelektualnej

Prawa w³asnoœci intelektualnej mog¹ byæ, w wiêkszoœci przypadków,
przedmiotem swobodnego obrotu. Pod wieloma wzglêdami prawa w³asnoœci intelektualnej przypominaj¹ wiêc dobra materialne i tak samo jak
one mog¹ byæ przedmiotem sprzeda¿y, darowizny, zamiany oraz innych
czynnoœci prawnych.

573

Wymogi formalne i konieczne elementy umowy dotycz¹cej przeniesienia praw autorskich do wyników prac B+R. Nabycie, a tak¿e zbycie
(np. sprzeda¿) autorskich praw maj¹tkowych wymaga zawarcia umowy.
Umowa taka powinna spe³niaæ, co najmniej, nastêpuj¹ce wymogi formalne i treœciowe:
1. Umowa powinna zostaæ zawarta w formie pisemnej, tj. w formie dokumentu (dokumentów) zawieraj¹cych podpisy wszystkich stron umowy (a co najmniej podpis ka¿dej ze stron pod jej w³asnym oœwiadczeniem). Brak formy pisemnej oznacza bezwzglêdn¹ niewa¿noœæ umowy. Tradycyjn¹ formê pisemn¹ mo¿e zast¹piæ umowa zawieraj¹ca
oœwiadczenia stron w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa¿nego,
kwalifikowanego certyfikatu6.
2. Umowa powinna zawieraæ dok³adne okreœlenie utworu bêd¹cego
przedmiotem umowy. Nawet je¿eli umowa dotyczy utworów, które
maj¹ dopiero powstaæ, umowa powinna w sposób nie budz¹cy
w¹tpliwoœci okreœlaæ, o jakie utwory chodzi. Wymaga to wskazania,
co najmniej: przedmiotu utworu, celu jego stworzenia lub wytycznych

574

6

Art. 53 Prawa autorskiego oraz art. 78 Kodeksu cywilnego.
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co do jego formy, a tak¿e sposobu utrwalenia (na piœmie, na noœniku
7
itp.) .
3. Umowa powinna dok³adnie okreœlaæ pola eksploatacji, na których dochodzi do przeniesienia praw (zob. akapit 241). Ogólnikowa informacja o przeniesieniu praw autorskich (bez wskazania pól eksploatacji)
mo¿e prowadziæ do uznania umowy za niewa¿n¹ (w ca³oœci lub
w czêœci)8.
4. Umowa powinna okreœlaæ wynagrodzenie za przeniesienie praw na
poszczególnych polach eksploatacji (je¿eli umowa ma charakter nieodp³atny, musi to wyraŸnie wynikaæ z jej treœci)9.

575

Okreœlenie pól eksploatacji, a wiêc sposobów, w jakich nabywca (a tak¿e
licencjobiorca) bêdzie móg³ korzystaæ z uzyskanego utworu, jest nieod³¹cznym elementem umów prawno-autorskich. Brak tego elementu nie
pozwala zorientowaæ siê co do zakresu praw, które zosta³y przeniesione
(udzielone), a w skrajnych przypadkach mo¿e poci¹gaæ za sob¹ tak¿e
niewa¿noœæ ca³ej umowy. Prawo autorskie wskazuje pola eksploatacji
(zob. akapit 241). Ustawowe wyliczenie ma jednak wy³¹cznie charakter
przyk³adowy, a wskazane pola mog¹ byæ nieadekwatne z punktu widzenia potrzeb nabywcy praw (PJB czy dalszych nabywców wyników badañ).
Nale¿y wiêc pola eksploatacji formu³owaæ w sposób precyzyjny, a zarazem zgodny z zamiarem stron co do wykorzystania danych wyników
prac badawczych.

576

UWAGA!
Okreœlenie pól eksploatacji jest koniecznym elementem ka¿dej
umowy dotycz¹cej przeniesienia praw autorskich, jak i umów licencyjnych.

577

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e PJB nie mo¿e przenieœæ praw (ani udzieliæ licencji na korzystanie z wyników badañ) na polach eksploatacji, na których sama nie uzyska³a uprawnieñ do utworu. Podpisuj¹c umowê nale¿y
wiêc upewniæ siê, ¿e zbywcy praw (twórcy) rzeczywiœcie prawa te
przys³uguj¹. W braku innego dowodu, nale¿y odebraæ od niego oœwiadczenie o samodzielnym wytworzeniu dzie³a. Je¿eli utwór ma kilku twór7
8
9
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Zob. art. 535 i nastêpne Kodeksu cywilnego.
Zob. art. 41 ust. 2 Prawa autorskiego.
Zob. art. 43 oraz 45 Prawa autorskiego.
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ców, umowê powinien podpisaæ ka¿dy z nich, lub przynajmniej ka¿dy
z twórców powinien wyraziæ na piœmie zgodê na przeniesienie praw do
wspólnie stworzonego dzie³a. Szerzej na temat pozyskiwania przez PJB
praw od twórców – zob. akapit 330)
Odpowiednio, ka¿dy zbywca praw (w tym PJB w procesie komercjalizacji)
powinien tak¿e upewniæ siê, ¿e przys³uguj¹ mu prawa, które zamierza
sprzedaæ. W przeciwnym wypadku, podpisuj¹c umowê o sprzeda¿y praw,
które mu nie przys³uguj¹, nie bêdzie móg³ jej wykonaæ (umowa nie doprowadzi do przejœcia tych praw na nabywcê). Mo¿e to naraziæ PJB na odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹.

578

579

PRZYK£AD

Doc. Jan Kowalski zawar³ z Instytutem XYZ umowê o przeniesienie
maj¹tkowych praw autorskich do sporz¹dzonej przez siebie analizy
stanu zabezpieczeñ przeciwpowodziowych na po³udniu Polski. Prace
badawcze by³y prowadzone przez zespó³ kierowany przez doc. Kowalskiego.
Instytut XYZ powinien w tej sytuacji upewniæ siê czy doc. Kowalski jest
jedynym autorem opracowania analizy, czy te¿ wk³ad w jej stworzenie
(stworzenie jej tekstu) wnieœli tak¿e inni cz³onkowie jego zespo³u.
W przypadku braku mo¿liwoœci jednoznacznej weryfikacji ww. kwestii,
umowa z doc. Kowalskim powinna zawieraæ jego oœwiadczenie o tym,
¿e jest on wy³¹cznym twórc¹ opisu wyników przeprowadzonych badañ i wy³¹cznie jemu przys³uguj¹ prawa autorskie do tego opisu.
Skutki przeniesienia praw autorskich do wyników prac badawczych.
W wyniku przeniesienia praw, ich nabywca uzyskuje (na wskazanych
w umowie polach eksploatacji) te same prawa, które wczeœniej przys³ugiwa³y zbywcy (w tym tak¿e tak¹ sam¹ ochronê przed naruszeniami). Odpowiednio zbywca (najpierw twórca, a nastêpnie PJB, je¿eli odsprzedaje
wyniki prac) traci te prawa. Przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych
ma wiêc podobne skutki do przeniesienia w³asnoœci (tym tak¿e ró¿ni siê
od licencji – zob. akapit 615 i nastêpne).

580

UWAGA!
1. Przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich pozbawia tych
praw zbywcê.

581
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2. Zbywca traci mo¿liwoœæ korzystania z przeniesionych praw,
a wiêc równie¿ mo¿liwoœæ zarabiania na tych prawach.
3. Utrata praw do utworu dotyczy tylko tych pól eksploatacji (sposobów korzystania), które zosta³y okreœlone w umowie (np.
sprzeda¿y).

582

Przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich, nawet je¿eli obejmuje ca³oœæ
praw twórcy, nie daje nabywcy (PJB, ewentualnie dalszym nabywcom)
wszystkich uprawnieñ, które mog¹ okazaæ siê potrzebne lub przydatne do
pe³nego i niezak³óconego korzystania z utworu (wyników prac B+R). Czêsto, potrzebne s¹ dodatkowe porozumienia lub przynajmniej bardzo wyraŸne, dodatkowe postanowienia umowne. Dotyczy to przede wszystkim:
1. Zgody na dokonywanie (wprowadzanie) zmian w utworze. W przypadku braku takiej zgody, ka¿da zmiana bêdzie wymaga³a uzyskania
dodatkowego zezwolenia twórcy. Pomimo faktu nabycia praw autorskich do utworu (artyku³, projekt architektoniczny, analiza badawcza)
PJB nie bêdzie mog³a dokonywaæ skrótów czy modyfikacji utworu
(przeredagowañ lub usuniêæ fragmentów treœci).
2. Zezwolenia na rozporz¹dzanie i korzystanie z opracowañ utworu
(t³umaczeñ, przeróbek, adaptacji itp.), a w przypadku baz danych
spe³niaj¹cych cechy utworu, tak¿e na samo sporz¹dzenie takiego
opracowania. Dla PJB, która naby³a prawa do artyku³u naukowego
lub analizy oznacza to np. koniecznoœæ uzyskania dodatkowej zgody
autora na publikacjê artyku³u lub analizy w innym jêzyku ni¿ wersja
oryginalna.

583

Prawo zezwalania na wykonywanie zale¿nych praw autorskich jest uznawane za odrêbne pole eksploatacji. Przeniesienie (zbycie) tego prawa powinno byæ wyraŸnie wskazane w umowie przenosz¹cej maj¹tkowe prawa
autorskie, lub ewentualnie w oddzielnym porozumieniu. Przenosz¹c to
prawo zbywca powinien mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e przez przeniesienie
maj¹tkowych praw autorskich do utworu na wybranych polach eksploatacyjnych, zbywca straci mo¿liwoœæ korzystania z nich i czerpania korzyœci
finansowych. Zatem przeniesienie praw zale¿nych, powinno byæ poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ ekonomiczn¹, która okreœli³aby poziom
op³acalnoœci takiego rozwi¹zania w zwi¹zku z celem i przedmiotem
dzia³alnoœci PJB. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e samo opracowywanie
utworu przez inny podmiot ni¿ twórca nie jest zabronione przez Prawo
182
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autorskie. Zabronione jest natomiast dysponowanie nim bez zgody twórcy
(tj. rozporz¹dzanie i korzystanie).
Nabycie praw autorskich umo¿liwia korzystanie z utworu w sposób zgodny z treœci¹ umowy (w szczególnoœci na polach eksploatacji okreœlonych
w umowie) w tym tak¿e udzielanie licencji na korzystanie z wyników prac,
do których nabyto prawa, jak równie¿ ochronê przed naruszeniami praw
autorskich przez osoby trzecie. Nabycie praw umo¿liwia równie¿ ich
dalsz¹ odsprzeda¿, o ile umowa, na podstawie której dosz³o do przeniesienia praw (w szczególnoœci umowa miêdzy twórc¹ a PJB) nie
wy³¹cza takiej mo¿liwoœci.

584

Wymogi formalne i konieczne elementy umowy dotycz¹cej przeniesienia praw w³asnoœci przemys³owej do wyników prac B+R. Szczególne
wymogi stawia tak¿e przeniesienie:
1) prawa do uzyskania jednego z rodzajów praw wy³¹cznych pocho10
dz¹cych z rejestracji ;
2) prawa pierwszeñstwa zg³oszenia do UPRP wyników prac badawczych, bêd¹cych wynalazkami, wzorami u¿ytkowymi i wzorami prze11
mys³owymi ;
3) praw uzyskanych wskutek rejestracji wynalazków, wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych i topografii uk³adów scalonych (patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji).

585

W powy¿szych wypadkach umowy powinny:
1) zostaæ zawarte w formie pisemnej, która, tak jak w przypadku praw
12
autorskich, zastrze¿ona zosta³a pod rygorem niewa¿noœci ;
2) dok³adnie okreœlaæ prawa, których dotycz¹ (ze wskazaniem czy chodzi o prawo do uzyskania rejestracji, prawo pierwszeñstwa czy prawo
udzielone wskutek rejestracji);
3) zawieraæ okreœlenie wynagrodzenia za przeniesienie prawa lub wskazanie, ¿e przeniesienie nastêpuje bezp³atnie.

586

Skutkiem wa¿nej umowy jest przejœcie ww. praw na nabywcê. Jednak¿e,
umowa o przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy,

587

10
11
12

Zob. art. 11 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
Zob. art. 13 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
Zob. w szczególnoœci: art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 67 ust. 2 Prawa w³asnoœci przemys³owej.
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prawa z rejestracji wzoru przemys³owego, a tak¿e prawa z rejestracji topografii uk³adu scalonego bêdzie skuteczna wobec osób trzecich (tzn. nabywca prawa bêdzie móg³ powo³aæ siê na umowê wobec innych osób, organów publicznych, s¹dów) dopiero od chwili wpisu tego przeniesienia do
w³aœciwego rejestru. Oznacza to, ¿e po zawarciu umowy, konieczne bêdzie z³o¿enie w³aœciwego wniosku do UPRP (wzglêdnie do EPO lub
OHIM) o dokonanie we w³aœciwym rejestrze (patentów, wzorów przemys³owych itd.) zmiany podmiotu uprawnionego.
6.2.2. Ujêcie ksiêgowe sprzeda¿y wyników prac B+R

588

Komercjalizacja poprzez sprzeda¿ technologii jest najprostsz¹, najszybsz¹
i najmniej ryzykown¹, z punktu widzenia PJB, metod¹ komercjalizacji
osi¹gniêæ naukowych. Analizuj¹c rachunkow¹ stronê tego modelu komercjalizacji, istotne jest w³aœciwe rozpoznanie przychodu ze sprzeda¿y.

589

Zgodnie z definicj¹ zapisan¹ w Ustawie o rachunkowoœci, przychody to:
a) uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyœci
ekonomicznych,
b) o wiarygodnie okreœlonej wartoœci,
c) w formie zwiêkszenia wartoœci aktywów, albo zmniejszenia wartoœci
zobowi¹zañ, które doprowadz¹ do wzrostu kapita³u w³asnego lub
zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni¿ wniesienie œrodków
przez udzia³owców lub w³aœcicieli13.

590

W zwi¹zku z brakiem wytycznych w Ustawie o rachunkowoœci, dotycz¹cych uznawania przychodu, na mocy art. 10 ust. 3 ustawy, wskazówek
nale¿y szukaæ w MSR 18 „Przychody”.

591

MSR 18 zawiera wytyczne ujmowania przychodów powstaj¹cych
w wyniku:
a) sprzeda¿y dóbr,
b) œwiadczenia us³ug,
c) u¿ytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki gospodarczej,
przynosz¹cych odsetki, tantiemy i dywidendy14.

13
14
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Art. 3 ust.1 pkt 30 Ustawy o rachunkowoœci.
§ 1 MSR 18.
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UWAGA!
Jako dobra traktowane s¹ pozycje wytworzone przez jednostkê
w celu ich sprzeda¿y, jak równie¿ pozycje zakupione z zamiarem
odsprzeda¿y.

592

Wymienione wy¿ej dwie kategorie, tj. sprzeda¿ oraz op³aty za u¿ytkowanie aktywów przez inne podmioty s¹ kluczowymi sposobami uzyskania
przychodów przez PJB komercjalizuj¹c¹ wyniki swoich prac.

593

Aby przychody ze sprzeda¿y dóbr zosta³y uznane, spe³nione musz¹ byæ
15
nastêpuj¹ce warunki :
1) jednostka przekaza³a nabywcy znacz¹ce ryzyko i korzyœci wynikaj¹ce z praw w³asnoœci do dóbr;
2) jednostka przestaje byæ trwale zaanga¿owana w zarz¹dzanie sprzedanymi dobrami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcjê tak¹ realizuje
siê wobec dóbr, do których ma siê prawo w³asnoœci, jednostka nie
sprawuje te¿ nad nimi efektywnej kontroli;
3) kwotê przychodów mo¿na wyceniæ w wiarygodny sposób;
4) istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e jednostka uzyska korzyœci ekonomiczne z tytu³u przeprowadzonej transakcji;
5) koszty poniesione oraz te, które zostan¹ poniesione przez jednostkê gospodarcz¹ w zwi¹zku z transakcj¹, mo¿na wyceniæ w wiarygodny sposób.

594

595

PRZYK£AD

Instytut XYZ opracowa³ inteligentne urz¹dzenie radiometryczne nowej
generacji z bezprzewodow¹ teletransmisj¹. Jednostka sprzeda³a to
wytworzone we w³asnym zakresie urz¹dzenie przedsiêbiorstwu ABC.
Przychody ze sprzeda¿y zostan¹ uznane, poniewa¿:
1) jednostka przekaza³a ryzyko i korzyœci wynikaj¹ce z praw w³asnoœci do dóbr – nast¹pi³o bowiem fizyczne przekazanie urz¹dzenia
(jeœli na podstawie umowy urz¹dzenie uznane zosta³oby za dostarczone pod warunkiem jego zainstalowania, a instalacja ta nie by³aby jeszcze zakoñczona, wówczas na jednostce nadal ci¹¿y znacz¹ce ryzyko);

15

§ 14 MSR 18.
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2) jednostka przesta³a byæ trwale zaanga¿owana w zarz¹dzanie sprzedanymi dobrami – po sprzedaniu urz¹dzenia jednostka nie ma
wp³ywu na jego dalsze wykorzystanie;
3) kwotê przychodów mo¿na oceniæ w wiarygodny sposób – na podstawie umowy sprzeda¿y;
4) jest prawdopodobne, ¿e jednostka uzyska korzyœci ekonomiczne
z tytu³u przeprowadzonej transakcji – by³a to transakcja z wieloletnim kontrahentem, który zawsze wywi¹zywa³ siê terminowo ze swoich zobowi¹zañ;
5) poniesione przez jednostkê koszty zosta³y w sposób wiarygodny
wycenione – jednostka prowadzi czyteln¹ i przejrzyst¹ ewidencjê
kosztów.

596

UWAGA!
Zgodnie z zasad¹ wspó³miernoœci przychodów i kosztów, pozycje
dotycz¹ce tej samej transakcji ujmowane s¹ równolegle.
Takie ujêcie dotyczy sprzeda¿y wielokrotnej, w czêœciach, roz³o¿onej na d³u¿szy okres czasu, a zatem przypadków, dla których
spodziewane korzyœci, jak i spodziewane koszty s¹ roz³o¿one na
d³u¿szy okres.
Inaczej natomiast jest w przypadku sprzeda¿y jednorazowej,
w której strona nie jest zobowi¹zana do spe³nienia dodatkowych
œwiadczeñ – wówczas zwykle jednostka mo¿e rozpoznaæ przychód.

597

PRZYK£AD

Instytut XYZ wytworzy³ we w³asnym zakresie technologiê wytwarzania
silikonowych kompozytów ceramizuj¹cych na os³ony przewodów elektrycznych.
Wariant A. Technologia zostanie sprzedana jednorazowo przedsiêbiorstwu prywatnemu – jedynemu, które zajmuje siê tego typu dzia³alnoœci¹ na terenie Polski. Wówczas, zgodnie z zasad¹ wspó³miernoœci,
w okresie, w którym transakcja mia³a miejsce, zostanie zaksiêgowany
ca³kowity przychód z transakcji jak równie¿ ca³kowity koszt nak³adów
poniesionych na prace rozwojowe.
Wariant B. Technologia zostanie sprzedana wielokrotnie – jednostka
szacuje, ¿e dojdzie do 6 takich transakcji. Wówczas zgodnie z zasad¹
wspó³miernoœci, w okresie, w którym transakcja mia³a miejsce, zosta186
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nie zaksiêgowany ca³kowity przychód z tej transakcji, jak równie¿
ca³kowity koszt nak³adów poniesionych na prace rozwojowe, podzielony przez ³¹czn¹ liczbê transakcji (w tym przypadku 6).
Przychody powstaj¹ce w wyniku u¿ytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów PJB przynosz¹cych tantiemy, ujmuje siê zgodnie z zasa16
dami przedstawionymi poni¿ej, o ile :
– istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e jednostka uzyska korzyœci ekonomiczne z tytu³u przeprowadzonej transakcji, oraz
– kwota przychodów mo¿e byæ wyceniona w wiarygodny sposób.

598

Mówi¹c o sprzeda¿y wyników prac badawczych i rozwojowych rozró¿niæ
nale¿y:
a) sprzeda¿ jednorazow¹ – wówczas podstawowe ksiêgowanie to: Ma
przychód, Wn koszt, przy czym koszt jest rozumiany jako ³¹czna wartoœæ zbywanych aktywów,
b) sprzeda¿ wielokrotn¹ – w takim przypadku oszacowaæ nale¿y jak
d³ugo, b¹dŸ ile razy PJB mo¿e zbyæ dan¹ pozycjê, na podstawie takich szacunków ksiêgowanie wygl¹daæ bêdzie: Ma przychód, Wn
koszt odpowiadaj¹cy procentowi wartoœci danego aktywa naliczonemu jako amortyzacja (zob. akapit 601).

599

Przychody w sektorze publicznym ewidencjonowane s¹ w zespole 7
17
„Przychody i koszty ich uzyskania” na kontach :
1) „Sprzeda¿ produktów i koszt ich wytworzenia”;
2) „Sprzeda¿ towarów i wartoœæ ich zakupu”;
3) „Dotacje i œrodki na inwestycje”;
4) „Przychody i koszty finansowe”;
5) „Pozosta³e przychody i koszty”.

600

601

PRZYK£AD

Instytut XYZ zamierza sprzedawaæ program komputerowy, wysy³aj¹c
go poczt¹ elektroniczn¹ klientom, po wp³aceniu przez nich op³aty na
konto. Zaksiêgowanie sprzeda¿y programu mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co:

16
17

§ 29 MSR 18.
A. Zysnarska, Rachunkowoœæ jednostek bud¿etowych, str. 312.
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Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci, w przypadku sprzeda¿y wielokrotnej programu komputerowego na³o¿ona jest ewidencja szczegó³owa
dla kosztów sprzeda¿y, np.:
Wn

Ma

Konto 76-1 „Pozosta³e koszty operacyjne”

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartoœci
niematerialnych i prawnych”

W przypadku wyst¹pienia odpisów nieplanowych, odzwierciedlaj¹cych
trwa³¹ utratê wartoœci sk³adników przed pe³nym ich zamortyzowaniem
(umorzeniem), np. z powodu wygaœniêcia patentu, licencji itp.:
a) odpis ca³oœci lub czêœci wartoœci niezamortyzowanej:
Wn

Ma

Konto 76-1 „Pozosta³e koszty operacyjne”

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartoœci
niematerialnych i prawnych”

b) korekta odpisu, wobec ustania przyczyny utraty wartoœci, np.: z powodu przed³u¿enia umowy licencyjnej, patentu:
Wn

Ma

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartoœci
niematerialnych i prawnych”

Konto 76-0 „Pozosta³e przychody operacyjne”

Wyksiêgowanie z ewidencji bilansowej sk³adników wartoœci niematerialnych w zwi¹zku z ich sprzeda¿¹, darowizn¹, utrat¹ przydatnoœci dla
jednostki:
a) wartoœæ pocz¹tkowa do wysokoœci dokonanych odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytu³u utraty wartoœci:
Wn

Ma

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartoœci
niematerialnych i prawnych”

Konto 02 „Wartoœci niematerialne i prawne”

b) nadwy¿ka wartoœci pocz¹tkowej nad dotychczas dokonanymi odpisami (wartoœæ netto):
Wn

Ma

Konto 76-1 „Pozosta³e koszty operacyjne”

Konto 02 „Wartoœci niematerialne i prawne”
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Wyksiêgowanie z ewidencji wartoœci niematerialnych i prawnych
sk³adnika ca³kowicie zamortyzowanego:
Wn

Ma

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartoœci
niematerialnych i prawnych”

Konto 02 „Wartoœci niematerialne i prawne”

W przypadku przeprowadzenia komercjalizacji poprzez sprzeda¿ technologii, PJB traci najczêœciej wp³yw na wykorzystanie wyników prac
B+R.
6.2.3. Ujêcie podatkowe sprzeda¿y wyników prac B+R

Podatek dochodowy. W przypadku sprzeda¿y praw w³asnoœci intelektualnej zwi¹zanych z prowadzeniem prac B+R, przychodem jest wartoœæ
prawa maj¹tkowego wyra¿ona w cenie okreœlonej w umowie.

602

Przychód ten powinien zostaæ rozpoznany przez PJB w dniu zbycia prawa maj¹tkowego, nie póŸniej ni¿ w dniu wystawienia faktury lub uregulowania nale¿noœci.

603

W przypadku odp³atnego zbycia WNiP, które nie zosta³y ca³kowicie zamortyzowane podatkowo, do kosztów uzyskania przychodów mo¿na zaliczyæ
wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we w³asnym zakresie tych
wartoœci niematerialnych i prawnych – pomniejszone o sumê dokonanych
18
odpisów amortyzacyjnych (odnoœnie podatkowej amortyzacji WNiP, nabytych – zob. akapit 489; wytworzonych we w³asnym zakresie – zob.
akapit 351).

604

605

PRZYK£AD

Instytut badawczy XYZ przeprowadzi³ we w³asnym zakresie badania,
których efektem by³o stworzenie nowego preparatu leczniczego. Badania te zosta³y zakwalifikowane dla celów podatkowych jako prace
rozwojowe zakoñczone wynikiem pozytywnym, które instytut rozpozna³ jako wartoœæ niematerialn¹ i prawn¹.
Instytut okreœli³ wartoœæ pocz¹tkow¹ poniesionych kosztów prac rozwojowych nad preparatem na 1 200 000 z³ i rozpocz¹³ jego amortyza18

Por. art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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cjê w styczniu 2009 r. Okres amortyzacji ustalono na 24 miesi¹ce,
a miesiêczny odpis amortyzacyjny – w wysokoœci 50 000 z³.
W lutym 2010 r. (po 14 miesi¹cach amortyzacji), Instytut sprzeda³ recepturê preparatu za 2 000 000 z³.
W opisanej sytuacji Instytut powinien rozpoznaæ:
Przychód = 2 000 000 z³ (w lutym 2010 r.)
Koszt uzyskania przychodu = 500 000 z³ (1 200 000 – 14 * 50 000 z³)
Dochód = 1 500 000 z³

606

607

W przypadku, gdy PJB dokonuje odp³atnego zbycia rzeczy lub praw nabytych uprzednio w sposób nieodp³atny – np. w formie darowizny – kosztem uzyskania przychodów jest wartoœæ okreœlonego wczeœniej przychodu z nieodp³atnego œwiadczenia, pomniejszona, w przypadku WNiP,
o sumê dokonanych odpisów amortyzacyjnych19 (na temat nabycia wartoœci niematerialnych i prawnych w nieodp³atny sposób – zob. akapit 498
i nastêpne).
PRZYK£AD

Uczelnia LMN otrzyma³a w drodze darowizny autorskie prawa maj¹tkowe od wspó³pracuj¹cego z ni¹ naukowca, rozpoznaj¹c przychód
z nieodp³atnego œwiadczenia w kwocie 50 000 z³ (odpowiadaj¹cej wartoœci rynkowej praw maj¹tkowych w momencie otrzymania darowizny). Nastêpnie, uczelnia odsprzeda³a te prawa za 70 000 z³.
W powy¿szym przypadku, uczelnia mo¿e pomniejszyæ swój przychód
w wysokoœci 70 000 z³ o koszty jego uzyskania w wysokoœci 50 000 z³
(zak³adaj¹c, ¿e Uczelnia nie dokonywa³a amortyzacji otrzymanych
praw).

608

Dochód PJB mo¿e podlegaæ zwolnieniu przedmiotowemu na zasadach
okreœlonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, tzn. pod warunkiem przekazania i wydatkowania go na
cele statutowe jednostki mieszcz¹ce siê w ustawowym katalogu celów
spo³ecznie po¿ytecznych (zob. akapit 112).

609

Podatek od towarów i us³ug. Przeniesienie w³asnoœci praw do wyników
prac B+R bêdzie, co do zasady, stanowi³o us³ugê w rozumieniu ustawy
o VAT, podlegaj¹c¹ opodatkowaniu 22% stawk¹ podatku.

19
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Por. art. 15 ust. 1i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Dla: us³ug sprzeda¿y praw lub udzielania licencji i sublicencji; przeniesienia lub cesji praw autorskich i patentów; oddania do u¿ywania wspólnego
znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego,
albo innych pokrewnych praw ustawa o VAT okreœla szczególny moment
powstania obowi¹zku podatkowego. Obowi¹zek ten powstaje z chwil¹
otrzymania ca³oœci lub czêœci zap³aty, nie póŸniej jednak ni¿ z up³ywem
terminu p³atnoœci okreœlonego w umowie lub fakturze20.

610

611

PRZYK£AD

Instytut XYZ sprzeda³ przedsiêbiorstwu ABC prawo do komercyjnego
wykorzystania wynalazku chronionego patentem, opracowanego w ramach prowadzonych prac B+R. W maju 2010 r. instytut wystawi³ z tytu³u sprzeda¿y patentu fakturê VAT spó³ce ABC, z terminem p³atnoœci
na 15 czerwca 2010 r. P³atnoœæ na rachunek bankowy instytutu wp³ynê³a 31 maja 2010 r.
W powy¿szym przypadku, obowi¹zek podatkowy z tytu³u sprzeda¿y
powstanie z chwil¹ otrzymania zap³aty przez instytut, czyli 31 maja
2010 r.
W przypadku sprzeda¿y praw do wyników prac B+R na rzecz przedsiêbiorców zagranicznych (podatników), miejscem œwiadczenia us³ug dla
21
celów VAT bêdzie kraj us³ugobiorcy , w zwi¹zku z czym us³uga ta nie bêdzie podlega³a VAT w Polsce. Pomimo braku opodatkowania podatkiem
VAT w Polsce, PJB zachowa jednak mo¿liwoœæ odliczenia VAT naliczonego na zakupach zwi¹zanych z transakcj¹.

612

Natomiast w przypadku sprzeda¿y przez PJB praw do wyników prac B+R
na rzecz podmiotów z pañstw Wspólnoty Europejskiej, niebêd¹cych podatnikami, miejscem œwiadczenia us³ug jest miejsce, w którym us³ugodawca (tj. PJB) posiada siedzibê22 – czyli opodatkowanie nastêpuje w Polsce
wed³ug w³aœciwej stawki VAT.

613

614

ród³a:
Akty prawne:
–

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16
poz. 93, z póŸn. zm.)
20
21
22

Art. 19 ust. 13 pkt 9 w zw. z art. 28l pkt 1 ustawy o VAT.
Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.
Art. 28c ust. 1 ustawy o VAT.
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–

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm)
– Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
– Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.)
Inne Ÿród³a:
– Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoœci – 18 „Przychody”
– Zysnarska A., Rachunkowoœæ jednostek bud¿etowych i gospodarki pozabud¿etowej, Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z .o.o, Gdañsk 2008

6.3. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R
6.3.1. Ogólne uwagi o udzielaniu licencji.

615

616

Prawo do korzystania z wyników prac badawczych nie musi wynikaæ z definitywnego przeniesienia praw do wytworu na inny podmiot. Prawo takie
mo¿e równie¿ wynikaæ z licencji (umowy licencyjnej), czyli upowa¿nienia
do korzystania z przedmiotu tego prawa (wyników) w okreœlonym zakresie
(w tym tak¿e przez okreœlony czas).
PRZYK£AD

Instytutowi XYZ przys³uguje patent na wynalazek (nowy œrodek owadobójczy) bêd¹cy wynikiem (rezultatem) prac prowadzonych w instytucie. W ramach komercjalizacji, instytut mo¿e sprzedaæ patent i uzyskaæ z tego tytu³u jednorazowe wynagrodzenie. Alternatywnie, instytut
mo¿e jednak udzieliæ licencji (zezwolenia) na korzystanie z tego wynalazku, na podstawie której (przyk³adowo):
1. Prywatny przedsiêbiorca bêdzie produkowa³ urz¹dzenia wed³ug
wynalazku, ale na w³asny koszt i ryzyko, a tak¿e sam pokrywa³
koszty ich dystrybucji (transportu, reklamy, itp.).
2. Z tytu³u korzystania z wynalazku przedsiêbiorca bêdzie regularnie
uiszcza³ wynagrodzenie na rzecz instytutu.
192
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3. Instytut, w wypadku licencji niewy³¹cznej, mo¿e zezwoliæ na korzystanie z wynalazku kilku osobom (i czerpaæ dochód z kilku Ÿróde³).
4. Licencja mo¿e zostaæ udzielona na okreœlony czas lub, w przypadku licencji na czas nieoznaczony, wypowiedziana je¿eli, przyk³adowo, zmieni¹ siê warunki gospodarcze (na zasadach okreœlonych
w umowie licencyjnej).
Warto dodaæ, ¿e licencje najczêœciej maj¹ sens, gdy uprawniony pragnie
przyznaæ licencjobiorcy wiêcej praw ni¿ tylko proste korzystanie z danego
wytworu, przyk³adowo, zamierza zezwoliæ mu na produkcjê i rozprowadzenie egzemplarzy danego wynalazku, topografii uk³adu scalonego czy
kopii oprogramowania. Je¿eli zaœ zamiarem uprawnionego (np. PJB) jest
wy³¹cznie upowa¿nienie do wykorzystania wyników (rezultatów) prac badawczych na w³asne potrzeby nabywcy, z regu³y wystarczaj¹ce prawa
zapewni mu uzyskanie egzemplarza danego wytworu.

617

Warto pamiêtaæ, ¿e je¿eli z umowy dotycz¹cej praw autorskich nie wynika
wyraŸnie, czy stronom chodzi³o o przeniesienie praw, czy o udzielenie licencji, prawo chroni bardziej uprawnienia twórcy (zbywcy), bowiem nakazuje traktowaæ tak¹ umowê jako umowê licencyjn¹.

618

Ponadto, umowy licencyjne mog¹ dotyczyæ tak¿e tych praw w³asnoœci
przemys³owej, które ju¿ zosta³y zg³oszone do UPRP, ale jeszcze nie uzyska³y rejestracji, a nawet chronione s¹ wy³¹cznie tajemnic¹ przedsiêbiorstwa (tzn. ich dysponent nie zamierza ich zg³aszaæ do urzêdu). Innymi
s³owy, PJB mog¹ ekonomicznie eksploatowaæ tak¿e te prawa w³asnoœci
przemys³owej, których procedura rejestracji w UPRP nie zosta³a jeszcze
zakoñczona, albo które nie zosta³y jeszcze zg³oszone do UPRP, lub nie s¹
przeznaczone do takiego zg³oszenia. Wówczas, o ile strony nie postanowi¹ inaczej, umowy o korzystanie z tych wytworów bêd¹ odpowiednio
traktowane jak licencje. Wymaga jeszcze raz podkreœlenia fakt, ¿e przedsiêbiorca nie musi zg³aszaæ danego rozwi¹zania do UPRP albo czekaæ na
rejestracjê prawa, aby móc to prawo eksploatowaæ ekonomicznie.

619

UWAGA!
PJB mog¹ ekonomicznie eksploatowaæ prawa w³asnoœci przemys³owej, których procedura rejestracji w UPRP nie zosta³a jeszcze
zakoñczona albo które jeszcze nie zosta³y zg³oszone do UPRP,
lub nie s¹ przeznaczone do takiego zg³oszenia.

620
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6.3.2. Rodzaje licencji

621

Umowy licencyjne pozwalaj¹ na ró¿ne ukszta³towanie relacji miêdzy licencjodawc¹ a licencjobiorc¹. Cechy licencji ró¿ni¹ siê tak¿e nieznacznie
w przypadku poszczególnych praw w³asnoœci intelektualnej. Zasadniczo
jednak, ka¿da licencja upowa¿nia licencjobiorcê do korzystania z przedmiotu tych praw. W tabeli 6.1 przedstawiono rodzaje licencji wraz ze
wskazaniem praw, które mog¹ byæ ni¹ objête. W przedmiotowej tabeli
opisano równie¿ warunki formalne, którym powinna odpowiadaæ umowa
licencyjna.
TABELA 6.1. RODZAJE LICENCJI VS RODZAJE PRAW W£ASNOŒCI
INTELEKTUALNEJ
Rodzaj
licencji

Cechy

Prawo/ wytwór

Warunki formalne
umowy licencyjnej

Wy³¹czna

Licencjobiorca bêdzie
jedynym uprawnionym
do korzystania z wyników badañ (przynajmniej w okreœlony
sposób).
W zale¿noœci od postanowieñ umowy,
mo¿e nawet wy³¹czaæ
prawo licencjodawcy
do korzystania z jej
przedmiotu.

Wszystkie wytwory
chronione prawami
w³asnoœci intelektualnej.

Zawsze wymaga formy
pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.
Licencja prawno-autorska wymaga wskazania pól eksploatacji,
tak jak w przypadku
przeniesienia z tych
praw.

Niewy³¹czna

Licencjodawca mo¿e
udzieliæ licencji tak¿e
innym osobom.

Wszystkie wytwory
chronione prawami
w³asnoœci intelektualnej.

W przypadku praw
w³asnoœci przemys³owej wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.
Licencja prawno-autorska wymaga wskazania pól eksploatacji,
choæ nie wymaga formy pisemnej.

Pe³na

Uprawnienia licencjobiorcy odpowiadaj¹ co
do zakresu prawom licencjodawcy.

Wszystkie wytwory
chronione prawami
w³asnoœci intelektualnej

j.w.
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Rodzaj
licencji

Cechy

Prawo/ wytwór

Warunki formalne
umowy licencyjnej

Ograniczona

Licencjobiorca uzyskuje tylko czêœæ praw,
które przys³uguj¹ licencjodawcy.

Wszystkie wytwory
chronione prawami
w³asnoœci intelektualnej.

j.w.

Dorozumiana

Je¿eli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi
inaczej, domniemywa
siê, ¿e wykonawca
prac udzieli³ zamawiaj¹cemu licencji na
korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach
prac.

Wynalazek, wzór u¿yt- j.w.
kowy, wzór przemys³owy, topografia uk³adu
scalonego.

Otwarta

Zob. wyjaœnienie
w akapicie 624

Wynalazek, wzór u¿ytkowy.

Realizowana w szczególnej procedurze
(zob. wyjaœnienie
w akapicie 624)

Licencje dotycz¹ce praw w³asnoœci przemys³owej podlegaj¹cych rejestracji w UPRP (w szczególnoœci patenty) mog¹ byæ wpisane do tego rejestru.
Uprawniony mo¿e zatem ¿¹daæ dokonania odpowiedniej wzmianki w rejestrze, mówi¹cej o tym, ¿e na dane prawo zosta³a udzielona licencja okreœlonemu podmiotowi. Dziêki temu, uprawniony z licencji wy³¹cznej (tj. licencjobiorca licencji wy³¹cznej), wpisanej do rejestru mo¿e na równi
z uprawnionym z patentu dochodziæ roszczeñ z powodu naruszenia patentu, a wiêc jest chroniony tak, jak gdyby patent nale¿a³ do niego.

622

Poszczególne rodzaje licencji nie maj¹ charakteru roz³¹cznego, lecz wystêpuj¹ w okreœlonych konfiguracjach. Przyk³adowo, licencja niewy³¹czna
mo¿e byæ zarówno pe³na, jak i ograniczona. Jedynie licencja otwarta jest
zawsze pe³na i niewy³¹czna, a licencja przymusowa jest zawsze licencj¹
niewy³¹czn¹.

623

PJB jako w³aœciciel prawa w³asnoœci przemys³owej mo¿e z³o¿yæ w UPRP
nieodwo³alne i nie podlegaj¹ce zmianie oœwiadczenie o gotowoœci
udzielenia licencji na korzystanie z jej wynalazku (lub: wzoru u¿ytkowego,
wzoru przemys³owego lub topografii uk³adu scalonego). Dochodzi w ten

624
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sposób do z³o¿enia swego rodzaju oferty na tzw. licencjê otwart¹, która
jest uregulowana w art. 80 Prawa w³asnoœci przemys³owej. Informacja
o z³o¿eniu tego oœwiadczenia podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru.

625

Podmiot zainteresowany licencj¹ mo¿e wówczas:
a) zawrzeæ umowê licencyjn¹, albo
b) przyst¹piæ do korzystania z wynalazku za pisemnym powiadomieniem licencjodawcy w terminie jednego miesi¹ca od chwili rozpoczêcia korzystania z wynalazku.

626

Licencja otwarta jest pe³na i niewy³¹czna, a op³ata licencyjna nie mo¿e
przekraczaæ 10% korzyœci uzyskanych przez licencjobiorcê w ka¿dym
roku korzystania z wynalazku lub innych wytworów (po potr¹ceniu nak³adów). Korzyœci p³yn¹ce z licencji otwartej polegaj¹ jednak na tym, ¿e
op³aty okresowe za ochronê wynalazku lub innego wytworu zmniejszaj¹
siê o po³owê.

627

Aby móc przynajmniej w pewnym stopniu kontrolowaæ korzyœci, jakie licencjobiorca bêdzie uzyskiwa³ z tytu³u licencji, nale¿y zastrzec w umowie
obowi¹zek przekazywania licencjodawcy wszelkich dokumentów (np. faktur, rachunków, umów), które wskazuj¹ na osi¹gniêcie dochodu w wyniku korzystania z wynalazku lub innego wytworu. Ponadto licencjodawca
powinien zastrzec w umowie mo¿liwoœæ przeprowadzenia u licencjobiorcy
kontroli pod k¹tem rzetelnego przekazywania informacji wp³ywaj¹cych na
wysokoœæ wynagrodzenia. W razie wykrycia nieprawid³owoœci, umowa powinna zobowi¹zywaæ licencjobiorcê do zwrotu kosztów kontroli. Umowa
mo¿e w takiej sytuacji przewidywaæ równie¿ odpowiedni¹ karê umown¹
tytu³em nienale¿ytego wykonania umowy.

628

Licencjobiorca mo¿e udzieliæ kolejnym osobom dalszych licencji na korzystanie z wyników badañ (sublicencja). Jednak¿e, w przypadku praw w³asnoœci przemys³owej, mo¿e to uczyniæ tylko za zgod¹ uprawnionego. Co
wiêcej, udzielenie dalszej sublicencji, a wiêc tworzenie ³añcucha kolejnych
uprawnionych bêd¹cych jednoczeœnie licencjobiorcami i licencjodawcami, jest niedozwolone. Podobnie, w przypadku praw autorskich, licencjobiorca nie mo¿e udzieliæ sublicencji, o ile nie wynika to wyraŸnie w umowy
zawartej z twórc¹ (uprawnionym).
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Udzielenie zgody na sublicencjê mo¿e poci¹gaæ ze sob¹ pewne korzyœci
finansowe dla uprawnionego. Nie wykluczona jest bowiem mo¿liwoœæ zastrze¿enia w takiej zgodzie odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za
ka¿dorazowe udzielenie sublicencji. Op³ata ta mo¿e byæ przy tym okreœlona jako kwota sta³a (za ka¿d¹ umowê sublicencji, zawart¹ przez licencjobiorcê z poszczególnymi dalszymi licencjobiorcami) lub kwota stosunkowa (np. jako procent liczony od przewidywanego przychodu, jaki
z umowy sublicencji mo¿e osi¹gn¹æ pierwszy licencjobiorca).

629

UWAGA!
Sublicencja dopuszczalna:
licencjodawca – pierwszy licencjobiorca – dalszy licencjobiorca
(sub-licencjobiorca)
Sublicencja niedopuszczalna:
licencjodawca – pierwszy licencjobiorca – dalszy licencjobiorca
(sub-licencjobiorca) – kolejny dalszy licencjobiorca (dalszy sub-licencjobiorca)

630

6.3.3. Odp³atnoœæ licencji

Umowa licencyjna jest najczêœciej umow¹ odp³atn¹, tzn. licencjodawcy
nale¿y siê wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu jego praw. Co do
zasady, strony takich umów mog¹ dowolnie kszta³towaæ warunki finansowe. W szczególnoœci, mog¹ ustaliæ, ¿e wynagrodzenie (op³ata licencyjna)
bêdzie p³atne jednorazowo za ca³y okres licencji, lub, licencjobiorca bêdzie dokonywa³ op³at okresowych, ustalonych przez strony. Op³atê jednorazow¹ mo¿na tak¿e podzieliæ na raty p³atne w umówionych terminach.

631

UWAGA!
Strony mog¹ zdecydowaæ, ¿e licencja bêdzie udzielana nieodp³atnie.
Je¿eli jednak nie zamieszcz¹ odpowiednich postanowieñ w umowie, to licencjodawcy bêdzie przys³ugiwa³o odpowiednie wynagrodzenie, tj. najczêœciej wynagrodzenie odpowiadaj¹ce rynkowym
stawkom za korzystanie z okreœlonych (zbli¿onych) wytworów
i podobnych praw (art. 43 i 45 Prawa autorskiego, art. 22 Prawa
w³asnoœci przemys³owej).
Powy¿sza regu³a dotyczy w szczególnoœci licencji na wyniki badañ bêd¹ce utworami w rozumieniu Prawa autorskiego.

632
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6.3.4. Ujêcie ksiêgowe licencjonowania wyników prac B+R

633

Z punktu widzenia licencjodawcy rozpoznanie licencji jako wartoœci niematerialnej i prawnej nie jest uzale¿nione od okresu, na jaki zawarta jest
umowa licencyjna.

634

W przypadku, gdy umowa licencyjna jest umow¹ odp³atn¹, po stronie licencjodawcy istotne jest prawid³owe rozpoznanie przychodu (zob. akapity 642 i nastêpne). Z kolei koszty powi¹zane z licencj¹, odzwierciedlaj¹ce
umorzenia prac rozwojowych, powinny byæ rozliczane tak jak w przypadku sprzeda¿y wielokrotnej (zob. akapit 601).

635

UWAGA!
U¿ytkowanie przez inne podmioty aktywów PJB powoduje uzyskanie przez ni¹ przychodów, m.in. w formie tantiem czyli op³at za
u¿ytkowanie d³ugoterminowych aktywów jednostki (np. patentów,
znaków handlowych, praw autorskich i programów komputerowych).

636

Tantiemy ujmuje siê w oparciu o zasadê memoria³u. Oznacza to, ¿e
w ksiêgach rachunkowych jednostki nale¿y uj¹æ wszystkie osi¹gniête,
przypadaj¹ce na jej rzecz przychody i obci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane
z tymi przychodami dotycz¹ce danego roku obrotowego, niezale¿nie
od terminu ich zap³aty24, zgodnie z istot¹ stosownej umowy25.

637

UWAGA!
Tantiemy powstaj¹ zgodnie z warunkami stosownych umów i s¹
zazwyczaj ujmowane w oparciu o tê podstawê, chyba ¿e wzi¹wszy
pod uwagê istotê umowy, bardziej odpowiednie jest ujmowanie
przychodów zgodnie z inn¹ systematyczn¹ i racjonaln¹ zasad¹
(por. § 33 MSR 18).

23

23

24
25
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Tantiemy s¹ to op³aty za wykorzystywanie aktywów (w³asnoœci intelektualnej lub praw),
pobierane przez licencjodawcê od licencjobiorcy, http://www.findict.pl/slownik/tantiemy
(pobrano: 2010/10/26).
Art. 6 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci.
§ 30 MSR 18.
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638

PRZYK£AD

Instytut XYZ zawar³ ze spó³k¹ ABC umowê licencyjn¹, zgodnie z któr¹
przeka¿e know-how produkcji nowej substancji czynnej x spó³ce ABC.
Spó³ka ABC mo¿e korzystaæ z technologii produkcji przez 3 lata,
w tym czasie instytut jest zobowi¹zany uaktualniaæ technologiê do
obowi¹zuj¹cego stanu wiedzy. Instytut otrzyma z góry, nie podlegaj¹c¹ zwrotowi, op³atê za udzielenie licencji w wysokoœci 6 000 000 z³,
jak równie¿ tantiemy w wysokoœci 10% przychodów ze sprzeda¿y
osi¹gniêtych przez spó³kê ABC w przypadku wykorzystania substancji
czynnej x do stworzenia leku.
Jak Instytut powinien rozpoznaæ 1. op³atê z góry, 2. tantiemy?
1. Instytut powinien rozpoznaæ przychód z tytu³u nie podlegaj¹cej
zwrotowi op³aty w ka¿dym roku (z 3 lat, których dotyczy umowa)
w wysokoœci 1/3 op³aty (czyli przychód w wysokoœci 2 000 000 z³
w ci¹gu trzech kolejnych lat). Wynika to z faktu, i¿ op³ata licencyjna
w wysokoœci 6 000 000 z³ dotyczy wykorzystywania technologii
przez okres 3 lat, jak równie¿ œwiadczenia pewnych dodatkowych
us³ug równie¿ przez okres 3 lat.
2. Instytut powinien rozpoznawaæ przychód z tantiem zgodnie z zasad¹ memoria³ow¹, to jest w okresie, w którym zosta³ wygenerowany (zob. akapit 636). W sytuacji, w której przychody z tantiem s¹
znacz¹cym elementem rachunku zysków i strat instytutu, powinny
one zostaæ wykazane jako oddzielna klasa przychodów.
(por. S. Friend, IFRS – Pharmaceuticals and Life Sciences).

639

PRZYK£AD

W przypadku udzielenia licencji na korzystanie z praw maj¹tkowych
PJB zaliczonych do wartoœci niematerialnych i prawnych nale¿y prowadziæ dokumentacjê i ewidencjê uwzglêdniaj¹c przepisy o VAT:
1) op³ata nale¿na jednostce w zwi¹zku z zawart¹ umow¹ dotycz¹c¹
udzielenia licencji (sublicencji) – wartoœæ ogó³em, Wn konto 24 „Pozosta³e rozrachunki”;
2) VAT nale¿ny od czynnoœci opodatkowanej, Ma konto 22 „Rozrachunki z urzêdem skarbowym z tytu³u VAT nale¿nego”;
3) wartoœæ netto stanowi¹ca przychód, Ma konto 76-0 „Pozosta³e
przychody operacyjne”.
Szerzej kwestie podatkowe zwi¹zane z komercjalizacj¹ wyników prac
B+R – zob. akapit 640.
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6.3.5. Ujêcie podatkowe licencjonowania wyników prac B+R

640

Podatek dochodowy. Przychodem PJB z tytu³u udzielenia licencji na korzystanie z praw w³asnoœci intelektualnej jest wartoœæ otrzymanego wynagrodzenia, w postaci op³aty licencyjnej.

641

Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e udzielenie licencji jest uznawane w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. za us³ugê œwiad26
czon¹ w czasie trwania umowy licencyjnej .

642

Zgodnie z zasad¹ ogóln¹, PJB powinna rozpoznaæ przychód z tytu³u
œwiadczenia us³ug w postaci udzielenia licencji na korzystanie z wyników
prac B+R, w momencie wykonania us³ugi, nie póŸniej ni¿ w dniu wysta27
wienia faktury lub uregulowania nale¿noœci .

643

PRZYK£AD

Instytut XYZ udzieli³ przedsiêbiorstwu ABC licencji na korzystanie
z opracowanej w instytucie innowacyjnej metody obróbki metali. Instytut udostêpni³ ww. licencjê przedsiêbiorstwu ABC w dniu 20 maja.
Wczeœniej jednak wystawi³ fakturê, co nast¹pi³o w dniu zawarcia umowy – tj. 15 maja.
W powy¿szym przypadku, instytut XYZ powinien rozpoznaæ przychód
w dniu wystawienia faktury, czyli 15 maja.

644

645

Jednak w przypadku, gdy umowa licencyjna przewiduje p³atnoœci za licencjê w okresach rozliczeniowych, PJB rozpoznaje przychód z tytu³u
tych p³atnoœci w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego okreœlonego
28
w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni¿ raz w roku .
PRZYK£AD

Politechnika LMN udzieli³a dwuletniej licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego. Strony transakcji ustali³y, ¿e licencjobiorca
bêdzie uiszcza³ nale¿noœæ kwartalnie – do 31 marca, 30 czerwca, 30
wrzeœnia oraz do 31 grudnia.
26

27
28

200

Por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 7 listopada 2008 r. – IPPB3/423-1298/08-2/AS.
Art. 12 ust. 3a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 12 ust. 3c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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W powy¿szym przypadku, niezale¿nie od tego, kiedy bêd¹ wp³ywaæ
p³atnoœci od kontrahenta, politechnika rozpozna przychód w ostatnim
dniu okresu rozliczeniowego, tj. kwarta³u roku kalendarzowego (np. za
I kwarta³ roku – w dniu 31 marca).
Kosztem uzyskania przychodu z tytu³u udzielenia licencji wytworzonych
we w³asnym zakresie przez PJB jest w szczególnoœci suma wydatków
faktycznie poniesionych na jej wytworzenie (np. wynagrodzenia pracowników, koszty materia³ów).

646

Dochód PJB mo¿e podlegaæ zwolnieniu przedmiotowemu na zasadach
okreœlonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, tzn. pod warunkiem przekazania i wydatkowania go na
cele statutowe jednostki mieszcz¹ce siê w ustawowym katalogu celów
spo³ecznie po¿ytecznych (zob. 112 i nastêpne).

647

Podatek od towarów i us³ug. Ustanowienie licencji do korzystania z praw
do wyników prac B+R bêdzie, co do zasady, stanowi³o us³ugê w rozumieniu ustawy o VAT, podlegaj¹c¹ opodatkowaniu 22% stawk¹ podatku.

648

Podobnie jak dla sprzeda¿y praw, równie¿ w przypadku udzielania licencji i sublicencji ustawa o VAT okreœla szczególny moment powstania
obowi¹zku podatkowego, którym jest chwila otrzymania ca³oœci lub czêœci zap³aty, nie póŸniej jednak ni¿ z up³ywem terminu p³atnoœci okreœlonego w umowie lub fakturze (zob. akapit 149).

649

W przypadku udzielenia licencji przedsiêbiorcy zagranicznemu, obowi¹zuj¹ analogiczne zasady jak przy sprzeda¿y us³ug za granicê (zob.
akapit 612 i 613).

650

ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117. z póŸn zm.)
–
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 618)
–
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2010 r. Nr 96, poz. 615)
201
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Orzecznictwo:
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 7 listopada 2008 r. – IPPB3/423-1298/08-2/AS
Inne Ÿród³a:
– Miêdzynarodowy Standard Rachunkowoœci – 18 „Przychody”
– S. Friend, IFRS – Pharmaceuticals and Life Sciences Issues and Solutions for
the Pharmaceutical and Life Sciences Industries – Vol I & II UPDATES, PricewaterhouseCoopers LLP, Wielka Brytania 2008
– Definicja tantiem, http://www.findict.pl/slownik/tantiemy
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7. Komercjalizacja poœrednia wyników prac B+R
7.1. Rodzaje spó³ek które mog¹ byæ tworzone przez PJB
z podmiotem prywatnym
PJB mog¹ tworzyæ spó³ki handlowe (przy czym instytuty badawcze mog¹
tworzyæ wy³¹cznie spó³ki kapita³owe). Spó³kami handlowymi s¹ spó³ka jawna, spó³ka partnerska, spó³ka komandytowa, spó³ka komandytowo-akcyjna, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ka akcyjna.
Spó³ki handlowe dziel¹ siê na spó³ki osobowe i spó³ki kapita³owe. Nale¿y
od razu wykluczyæ mo¿liwoœæ tworzenia przez PJB spó³ek partnerskich,
które mog¹ byæ tworzone wy³¹cznie przez osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu.

652

Spó³ki handlowe podlegaj¹ rejestracji w rejestrze przedsiêbiorców Krajo1
wego Rejestru S¹dowego (KRS) . Zg³oszenia do rejestru przedsiêbiorców
KRS dokonuje siê w s¹dzie rejonowym, wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru S¹dowego, w³aœciwym ze wzglêdu na adres spó³ki (siedzibê).
S¹d ten jest s¹dem rejestrowym spó³ki i prowadzi akta spó³ki, zawieraj¹ce
m.in. dokumenty sk³adane przez spó³kê (dotycz¹ one np. cz³onków organów spó³ki, wspólników, kapita³u spó³ki, umów spó³ki, z³o¿onych sprawozdañ finansowych, itp.). Akta spó³ki s¹ jawne i mog¹ byæ przegl¹dane
przez osoby zainteresowane.

653

Z momentem rejestracji spó³ki w rejestrze przedsiêbiorców KRS:
a) spó³ki kapita³owe uzyskuj¹ osobowoœæ prawn¹ (od momentu zawarcia umowy/statutu do momentu wpisu w KRS spó³ka kapita³owa jest
tzw. spó³k¹ w organizacji),
b) powstaje spó³ka osobowa.

654

W sposób szczegó³owy, poszczególne rodzaje spó³ek omówione zosta³y
w aneksie 3 do niniejszej publikacji.

655

ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 200 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)
1

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ (pobrano: 2010/10/26).
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–

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Tekst
jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186)
Inne Ÿród³a:
– Informacje na temat Krajowego Rejestru S¹dowego, http://bip.ms.gov.pl/pl/
rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

7.2. Spó³ki kapita³owe
7.2.1. Status PJB w spó³ce kapita³owej

657

Zasada wy³¹czenia odpowiedzialnoœci wspólnika spó³ki kapita³owej pozwala na prowadzenie dzia³alnoœci nastawionej na zysk, bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialnoœci ponad wartoœæ wk³adu wniesionego do spó³ki.
Z tego powodu spó³ki kapita³owe powinny byæ preferowan¹ form¹ spó³ek
zak³adanych przez podmioty publiczne. PJB mo¿e zawi¹zaæ jednoosobow¹ spó³kê kapita³ow¹ lub utworzyæ j¹ w porozumieniu z innym podmiotem. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ pozycja PJB w spó³ce bêdzie uzale¿niona m.in. od liczby i wartoœci posiadanych przez ni¹ udzia³ów (akcji)
w kapitale zak³adowym spó³ki.
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PJB jako wspólnik spó³ki kapita³owej bêdzie mia³a uprawnienia i obowi¹zki okreœlone w Kodeksie spó³ek handlowych. Uprawnienia PJB mo¿na podzieliæ na uprawnienia maj¹tkowe i korporacyjne.

659

Do uprawnieñ maj¹tkowych PJB mo¿na zaliczyæ:
1) prawo do udzia³u w zysku wypracowanym przez spó³kê (prawo do
dywidendy) – zysk ten dzieli siê proporcjonalnie do posiadanych
przez PJB udzia³ów (akcji), je¿eli umowa nie stanowi inaczej (dotyczy
to sytuacji uprzywilejowania udzia³ów lub akcji co do dywidendy);
2) prawo pierwszeñstwa do objêcia udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki (prawo poboru akcji nowej emisji w przypadku spó³ki akcyjnej) – prawo to przys³uguje równie¿ proporcjonalnie do
posiadanych udzia³ów (akcji);
3) prawo do udzia³u w maj¹tku spó³ki w przypadku likwidacji spó³ki –
uprawnienie to dotyczy jedynie czystego maj¹tku, czyli tego, który
pozosta³ po zaspokojeniu wierzycieli spó³ki.

660

Najwa¿niejszymi uprawnieniami korporacyjnymi s¹:
1) prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (walnych
zgromadzeniach akcjonariuszy);
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2) prawo wykonywania prawa g³osu na zgromadzeniach;
3) prawo do zaskar¿ania uchwa³;
4) prawo do dochodzenia roszczeñ spó³ki.
Prawa i obowi¹zki PJB w spó³ce kapita³owej zosta³y zobrazowane na rysunku 7.1.
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RYS. 7.1. PRAWA I OBOWI¥ZKI PJB W SPÓ£CE KAPITA£OWEJ
Pozycja PJB w spó³ce kapita³owej

Uprawnienia

Obowi¹zki

Korporacyjne

Maj¹tkowe

Wniesienie wk³adów

Uczestnictwo w
zgromadzeniach

Udzia³ w zysku

Œwiadczenia niepieniê¿ne

Prawo g³osu na
zgromadzeniach

Pierwszeñstwo w
obejmowaniu udzia³ów /
akcji

Œwiadczenia pieniê¿ne

Prawo do zaskar¿ania
uchwa³

Udzia³ w maj¹tku spó³ki

Prawo do dochodzenia
roszczeñ spó³ki

Jak wspomniano powy¿ej, ka¿dy ze wspólników (akcjonariuszy) ma prawo do udzia³u w zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach).
W spó³ce z o.o. zarz¹d oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna s¹
powo³ywane i odwo³ywane przez zgromadzenie wspólników, chyba ¿e
umowa spó³ki stanowi inaczej. W spó³ce akcyjnej to rada nadzorcza
powo³uje zarz¹d, a walne zgromadzenie akcjonariuszy ma jedynie prawo
do odwo³ania lub zawieszenia w czynnoœciach cz³onka zarz¹du (chyba,
¿e statut stanowi inaczej). Walne zgromadzenie powo³uje i odwo³uje radê
nadzorcz¹ spó³ki.
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Na gruncie Kodeksu spó³ek handlowych dopuszczalne jest równie¿ przyznanie w umowie lub statucie, uprawnieñ osobistych PJB jako wspólnikowi (akcjonariuszowi). Uprawnienia te mog¹ dotyczyæ prawa powo³ywania lub odwo³ywania cz³onków zarz¹du, rady nadzorczej lub prawa do
otrzymywania oznaczonych œwiadczeñ od spó³ki. Uprawnienia osobiste
ró¿ni¹ siê konstrukcj¹ i konsekwencjami prawnymi od uprzywilejowania
udzia³ów lub akcji (zob. akapit 665). Zbycie przez PJB udzia³u (akcji),
z którym wi¹¿¹ siê uprawnienia osobiste, prowadzi bowiem do wygaœniêcia uprzywilejowania osobistego PJB jako wspólnika (akcjonariusza).
Nabywca udzia³u (akcji) nie bêdzie móg³ z nich zatem skorzystaæ. Natomiast w przypadku uprzywilejowania udzia³u (akcji), prawa im przypisane ulegaj¹ przeniesieniu na nabywcê.

664

UWAGA!
Uprawnienia osobiste PJB jako wspólnika (akcjonariusza) spó³ki
mog¹ dotyczyæ prawa powo³ywania lub odwo³ywania cz³onków zarz¹du, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych
œwiadczeñ od spó³ki.

665

Umowa spó³ki mo¿e stanowiæ, ¿e udzia³y nale¿¹ce do PJB (lub innego
wspólnika) s¹ uprzywilejowane. Uprzywilejowanie dotycz¹ce prawa g³osu
nie mo¿e przyznawaæ PJB wiêcej ni¿ trzy g³osy na jeden udzia³. Na
udzia³ uprzywilejowany w zakresie dywidendy mo¿na przyznaæ uprawnionemu (PJB) dywidendê, która przewy¿sza nie wiêcej ni¿ o po³owê dywidendê przys³uguj¹c¹ udzia³om nieuprzywilejowanym. Udzia³y uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystaj¹ z pierwszeñstwa zaspokojenia
przed pozosta³ymi udzia³ami.
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W przypadku spó³ki akcyjnej uprzywilejowanie akcji musi byæ okreœlone
w statucie, a akcje uprzywilejowanie co do g³osu musz¹ byæ akcjami
imiennymi. Nie mo¿na przy tym przyznaæ wiêcej ni¿ dwa g³osy na jedn¹
akcjê. Uprzywilejowanie takie nie mo¿e zostaæ wprowadzone w spó³ce
publicznej2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mog¹ przyznawaæ uprawnionemu dywidendê, która przewy¿sza nie wiêcej ni¿ o po³owê
dywidendê przeznaczon¹ do wyp³aty akcjonariuszom. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystaj¹ z pierwszeñstwa zaspokojenia
2
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Spó³ka publiczn¹ jest taka spó³ka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
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przed pozosta³ymi akcjami. Ponadto spó³ka akcyjna mo¿e wydawaæ œwiadectwa za³o¿ycielskie w celu wynagrodzenia us³ug œwiadczonych przez
PJB lub innych za³o¿ycieli przy powstaniu spó³ki. Akcje te mog¹ byæ wydawane na okres nieprzekraczaj¹cy 10 lat od chwili zarejestrowania
spó³ki.
7.2.2. Dopuszczalnoœæ zawarcia umowy przez PJB z innymi wspólnikami
w spó³ce kapita³owej

Czêst¹ praktyk¹ jest zawieranie przez wspólników spó³ek kapita³owych
umów wspólników. Umowy takie zawierane s¹ w uzupe³nieniu umowy
spó³ki (statutu), ale nie s¹ sk³adane w s¹dzie rejestrowym, treœæ tych
umów pozostaje zatem znana tylko ich stronom.

667

W umowie takiej PJB mo¿e uregulowaæ: sposób wykonywania prawa g³osu przez wspólników (np. przez zobowi¹zanie wspólników do oddania
g³osu na zgromadzeniu wspólników w okreœlony sposób); zasady finansowania spó³ki (przez ustalenie obowi¹zku wniesienia dodatkowych wk³adów, udzielenia po¿yczek b¹dŸ wniesienia dop³at); zasady dysponowania
udzia³ami/akcjami spó³ki (przez ustanowienie pierwszeñstwa lub mechanizmów wymuszaj¹cych na wspólnikach zbycie udzia³ów/akcji w okreœlonych sytuacjach); zasady rozwi¹zywania konfliktów miêdzy wspólnikami
i zasady „rozstania” wspólników w razie powa¿nych konfliktów.

668

ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z póŸn. zm.)

669

7.3. Spó³ki osobowe
7.3.1. Status PJB w spó³ce osobowej

Do uprawnieñ PJB, jako wspólnika spó³ki osobowej mo¿na zaliczyæ
prawo do:
a) podzia³u i wyp³aty zysku,
b) odsetek od udzia³u,
c) zwrotu rzeczy wniesionych do spó³ki tytu³em wk³adu do u¿ywania,
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d) wyp³aty udzia³u w maj¹tku spó³ki w razie jej likwidacji.

671

Natomiast do obowi¹zków PJB jako wspólnika nale¿¹:
a) wniesienie wk³adów,
b) wspó³dzia³anie w realizacji wspólnego celu,
c) partycypowanie w stratach spó³ki, które powsta³y w trakcie jej dzia³alnoœci.

672

PJB ponosz¹ca nieograniczon¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania
spó³ki osobowej. Do wspólników ponosz¹cych nieograniczon¹ odpowiedzialnoœæ zaliczaj¹ siê wspólnicy spó³ki jawnej i komplementariusze
w spó³ce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Odpowiedzialnoœæ PJB,
jako takiego wspólnika, za zobowi¹zania spó³ki mo¿na okreœliæ jako nieograniczon¹, solidarn¹ i subsydiarn¹. Odpowiedzialnoœæ nieograniczona oznacza, i¿ wierzyciel mo¿e zaspokoiæ siê z ca³ego osobistego maj¹tku PJB, nieograniczonego do ¿adnej kwoty. Cecha solidarnej odpowiedzialnoœci, oznacza, i¿ z tytu³u zaci¹gniêtego przez spó³kê zobowi¹zania,
PJB wraz z innymi wspólnikami staj¹ siê d³u¿nikami osobistymi wierzyciela, który w takiej sytuacji mo¿e zaspokoiæ siê zarówno z maj¹tku spó³ki,
jak i maj¹tku wspólników (w tym PJB). Zasada odpowiedzialnoœci solidarnej jest nieco z³agodzona przez zasadê subsydiarnoœci, która oznacza, ¿e
egzekucja z maj¹tku PJB bêdzie mog³a byæ prowadzona tylko wówczas,
gdy egzekucja z maj¹tku spó³ki oka¿e siê bezskuteczna lub niewystarczaj¹ca.

673

PJB ponosz¹ca ograniczon¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania
spó³ki osobowej. Wspólnikami ponosz¹cymi ograniczon¹ odpowiedzialnoœæ s¹ komandytariusz w spó³ce komandytowej i akcjonariusz w spó³ce
komandytowo-akcyjnej. Komandytariusz odpowiada za zobowi¹zania
spó³ki tylko do wysokoœci kwoty stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy zadeklarowan¹ w umowie spó³ki sum¹ komandytow¹, a rzeczywiœcie wniesionym
wk³adem. Akcjonariusz natomiast odpowiada do wysokoœci wk³adu
(w przypadku objêcia akcji w sposób pierwotny), lub do wysokoœci ceny
uiszczonej przez niego w przypadku pochodnego nabycia akcji. Wobec
tego PJB, bêd¹ca komandatariuszem b¹dŸ akcjonariuszem mo¿e straciæ
jedynie to, co zainwestowa³a w spó³kê.

674

Pomimo posiadania statusu komandytariusza albo akcjonariusza
w spó³ce, PJB bêdzie ponosi³a pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania
spó³ki, gdy:
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1) w firmie (rozumianej jako nazwa spó³ki) zostanie ujawniona (zawarta)
nazwa PJB, bêd¹cej komandytariuszem lub akcjonariuszem;
2) PJB, bêd¹c komandytariuszem lub akcjonariuszem, dokona w imieniu spó³ki czynnoœci prawnej, nie ujawniaj¹c swojego pe³nomocnictwa3;
3) PJB, bêd¹ca komandytariuszem lub akcjonariuszem, dzia³a bez umocowania albo przekroczy jego zakres.
7.3.2. Mo¿liwoœæ zastosowania spó³ki osobowej do komercjalizacji
wyników prac B+R

Ustawa o instytutach badawczych wyraŸnie ogranicza mo¿liwoœæ wyboru
formy spó³ki tworzonej przez instytuty badawcze do spó³ek kapita³owych
(zob. akapit 652). Wykluczyæ zatem nale¿y mo¿liwoœæ uczestniczenia
instytutu badawczego w spó³ce osobowej.

675

Natomiast przepisy dotycz¹ce instytutów naukowych PAN i uczelni przewiduj¹ udzia³ tych podmiotów w spó³kach handlowych, co oznacza, ¿e
podmioty te mog¹ tak¿e uczestniczyæ w spó³kach osobowych. Jednak
wobec zró¿nicowanych zasad odpowiedzialnoœci wspólników za zobowi¹zania spó³ki, wydaje siê, ¿e instytuty naukowe PAN i uczelnie z ostro¿noœci¹ powinny podchodziæ do uczestniczenia w spó³kach handlowych
w charakterze wspólnika, którego odpowiedzialnoœæ nie jest ograniczona
(zob. akapit 672). Dlatego podmioty te, rozwa¿aj¹c udzia³ w spó³ce osobowej, powinny rozwa¿aæ udzia³ jedynie w charakterze komandytariusza
w spó³ce komandytowej albo akcjonariusza w spó³ce komandytowo-akcyjnej (zob. akapit 673). Stosuj¹c powy¿sz¹ zasadê instytuty PAN
i uczelnie nie bêd¹ w tak wysokim stopniu nara¿one na ewentualne straty,
jakby mia³o to miejsce w przypadku bycia wspólnikiem spó³ki jawnej lub
komplementariuszem.

676

Uczestnictwo w spó³ce osobowej wi¹¿e siê z pewnymi korzyœciami podatkowymi, które zosta³y omówione w aneksie 4.

677

3

Komandytariusz w spó³ce komandytowej i akcjonariusz w spó³ce komandytowo –
akcyjnej co do zasady nie ma prawa reprezentowania spó³ki „na zewn¹trz”, je¿eli jednak j¹ reprezentuje powinien mieæ do tego odpowiednie pe³nomocnictwo okreœlaj¹ce
zakres czynnoœci, do których zosta³ upowa¿niony.
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7.4. Zasady transferu praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ek
tworzonych z podmiotami prywatnymi
7.4.1. Uwagi ogólne

678

Transfer praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ek tworzonych przez PJB
z podmiotami prywatnymi, mo¿e nast¹piæ na podstawie ka¿dej czynnoœci
prawnej prowadz¹cej do rozporz¹dzenia tymi prawami. Je¿eli jednak pomin¹æ transfer wyników prac B+R na podstawie wykonania darowizny,
zamiany, czy ustanowienia u¿ytkowania, to wœród najczêœciej spotykanych w praktyce sposobów transferu praw w³asnoœci intelektualnej wyró¿niæ mo¿na:
a) sprzeda¿,
b) wniesienie praw w³asnoœci intelektualnej tytu³em wk³adu do spó³ki
(aport),
c) ustanowienie licencji na prawach w³asnoœci intelektualnej i wniesienie
jej aportem do spó³ki,
d) ustanowienie odp³atnej licencji na prawach w³asnoœci intelektualnej.

679

Prawa w³asnoœci intelektualnej mog¹ byæ bezpoœrednio przedmiotem
wk³adu (aportu) do spó³ki. Podmiot wnosz¹cy prawa w³asnoœci intelektualnej, przenosi na spó³kê równie¿ wszelkie prawa maj¹tkowe przys³uguj¹ce
mu do tych praw i otrzymuje w zamian udzia³y/akcje w spó³ce.

680

Z kolei ustanowienie licencji na prawach w³asnoœci intelektualnej i wniesienie takiej licencji tytu³em wk³adu do spó³ki wi¹¿e siê z zachowaniem
uprawnieñ w³aœcicielskich w odniesieniu do tych praw. Zamiast op³at licencyjnych podmiot ustanawiaj¹cy licencjê uzyskuje udzia³y/akcje spó³ki.

681

W ka¿dym przypadku transferu praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ki
komercjalizuj¹cej istotna jest kwestia wyceny praw w³asnoœci intelektualnej.

682

Wycena praw w³asnoœci intelektualnej w niektórych sytuacjach jest wymagana prawem (zob. akapit 533). Jednak nawet w sytuacjach, gdy wycena
nie jest wymagana przez przepisy prawne (zob. akapit 535), jej dokonanie
mo¿e byæ rekomendowane:
1) z przyczyn wewnêtrznych PJB jako w³aœciciela praw w³asnoœci intelektualnej, np. dla udokumentowania poprawnoœci dzia³añ osób podejmuj¹cych decyzje w ramach PJB;
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2) dla ustalenia wartoœci praw w³asnoœci intelektualnej, gdy s¹ one
przedmiotem transakcji, a ich wycena wymaga szczególnej wiedzy/nak³adów;
3) z przyczyn „transakcyjnych” – gdy wycena budzi kontrowersje partnera prywatnego.
7.4.2. Wniesienie praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ki kapita³owej

Przedmiot wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki kapita³owej, zdolnoœæ
aportowa praw w³asnoœci intelektualnej – uwagi ogólne. Wk³ad niepieniê¿ny mo¿e zostaæ wniesiony do spó³ki przez PJB (bêd¹cej wspólnikiem
lub akcjonariuszem) jako forma pokrycia kapita³u zak³adowego. W zamian
PJB otrzymuje udzia³y w spó³ce z o.o. lub akcje w spó³ce akcyjnej. Wk³adem niepieniê¿nym mog¹ byæ prawa do rzeczy (ruchomoœci b¹dŸ nieruchomoœci) oraz inne prawa maj¹tkowe (w tym prawa autorskie, patenty,
inne prawa w³asnoœci intelektualnej oraz know-how).

683

Przyjmuje siê, ¿e aport do spó³ki powinien ³¹cznie spe³niaæ poni¿sze warunki (zdolnoœæ aportowa). Aport powinien:
1) stanowiæ rzecz lub prawo dopuszczone do obrotu prawnego – przeniesienie prawa lub rzeczy na spó³kê mo¿liwe jest tylko poprzez obrót
prawny;
2) byæ zbywalny – prawo lub rzecz powinno byæ mo¿liwe do wydzielenia
z maj¹tku wspólnika/akcjonariusza, z mo¿liwoœci¹ jego dalszej odsprzeda¿y;
3) mieæ wartoœæ ekonomiczn¹ mo¿liw¹ do ustalenia (wyceny);
4) mieæ zdolnoœæ bilansow¹, tj. zostaæ ujêtym w ksiêgach spó³ki jako
aktywa.

684

Dotychczasowe orzecznictwo s¹dowe dostarczy³o pewnych przyk³adów
praw i dóbr, które zosta³y uznane za posiadaj¹ce zdolnoœæ aportow¹.
Przyk³adowo, nale¿¹ do nich:
1) udzia³ we wspó³w³asnoœci (chodzi o sytuacjê, w której wspólnik wnosi
do spó³ki np. udzia³ w prawach autorskich – zob. akapit 329);
2) know how, nawet jeœli nie stanowi ono czêœci przedsiêbiorstwa (zob.
akapit 249)4;

685

4

Postanowienie S. Woj. w Warszawie, z dnia 2 lipca 1990 r., XIV GR 1/90, Orz. Gosp.
1991 nr 2, poz. 24.
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3) ograniczone prawo rzeczowe w postaci u¿ytkowania (np. u¿ytkowanie ustanowione na autorskich prawach maj¹tkowych do wyników
prac B+R, ustanowienie takiego u¿ytkowania powinno zostaæ dokonane na podstawie pisemnej umowy, z dok³adnym wyró¿nieniem pól
eksploatacji, które bêd¹ objête u¿ytkowaniem);
4) inne rzeczy i prawa, pod warunkiem, ¿e s¹ zbywalne i mog¹ zostaæ
ujête jako aktywa w bilansie spó³ki6 (w tym punkcie zawiera siê przyzwolenie na wniesienie aportem wszelkich praw w³asnoœci intelektualnej, które s¹ zbywalne i mog¹ zostaæ ujête jako aktywa, np. maj¹tkowe prawa autorskie, prawo do patentu, prawo do zg³oszenia patentu,
prawo do wzoru przemys³owego).

686

Wk³ad niepieniê¿ny do spó³ki kapita³owej (aport). Wniesienie wk³adu
niepieniê¿nego (aportu) nastêpuje w zamian za uzyskanie udzia³ów lub
akcji spó³ki kapita³owej. Wniesienie aportu mo¿e nast¹piæ zarówno na etapie zak³adania spó³ki, jak i w dalszym okresie funkcjonowania spó³ki,
w drodze podwy¿szenia kapita³u zak³adowego.

687

W przypadku wnoszenia aportu do spó³ki z o.o. przez PJB, umowa spó³ki
powinna szczegó³owo okreœlaæ: przedmiot wk³adu, PJB jako wspólnika
wnosz¹cego aport oraz liczbê i wartoœæ nominaln¹ objêtych w zamian
udzia³ów. W spó³ce akcyjnej, akcje obejmowane w zamian za wniesienie
aportu powinny byæ pokryte przez PJB w ca³oœci nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem roku po zarejestrowaniu spó³ki. Innymi s³owy, przedmiot aportu
powinien zostaæ faktycznie wniesiony przez PJB w tym terminie (np. na
podstawie odpowiedniej umowy). Natomiast akcje obejmowane za
wk³ady pieniê¿ne powinny byæ op³acone przed zarejestrowaniem spó³ki
co najmniej w jednej czwartej ich wartoœci nominalnej. Mo¿liwa jest równie¿ sytuacja, w której akcje obejmowane s¹ wy³¹cznie za wk³ady niepieniê¿ne albo za wk³ady niepieniê¿ne i pieniê¿ne. Wówczas kapita³ zak³adowy powinien byæ faktycznie wniesiony przed zarejestrowaniem w co najmniej jednej czwartej jego wysokoœci (zob. przyk³ad w akapicie 688).
Przedmiot lub prawa wniesione do spó³ki tytu³em aportu pozostaj¹ do
wy³¹cznej dyspozycji zarz¹du spó³ki (sp. z o.o.).

5
6
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Uchwa³a SN, z dnia 26 kwietnia 1991 r. – III CZP 32/91, LEX nr 3675.
Postanowienie SN, z dnia 19 wrzeœnia 1990 r. – III CRN 268/90, PUG 1991 nr 5,
poz. 25.
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PRZYK£AD

Spó³ka akcyjna ABC jest zawi¹zywana przez trzech akcjonariuszy, którzy wnosz¹ do spó³ki nastêpuj¹ce wk³ady:
– wspólnik nr 1: wk³ad pieniê¿ny w wysokoœci 100 000 z³,
– wspólnik nr 2: wk³ad niepieniê¿ny w postaci prawa do patentu o wysokoœci 250 000 z³,
– wspólnik nr 3: wk³ad niepieniê¿ny w postaci prawa do bazy danych
o wartoœci 200 000 z³
Wk³ad pieniê¿ny wspólnika nr 1 powinien zostaæ wniesiony do spó³ki
jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Co do zasady, wk³ady wspólnika
nr 2 i wspólnika nr 3 mog¹ zostaæ wniesione w terminie roku od zarejestrowania spó³ki. Jednak gdy akcje s¹ obejmowane ³¹cznie, w zamian za wk³ady pieniê¿ne i niepieniê¿ne, kapita³ zak³adowy powinien
zostaæ pokryty co najmniej w 1/4 jego wysokoœci przed zarejestrowaniem spó³ki.
W przedstawionej sytuacji kwota, która powinna zostaæ wniesiona
przed zarejestrowaniem spó³ki wynosi 137 500 z³. Zatem wraz z wk³adem pieniê¿nym, przynajmniej jeden z wk³adów niepieniê¿nych powinien zostaæ wniesiony do spó³ki przed jej rejestracj¹.
Odpowiedzialnoœæ PJB za wk³ad. Mog¹ zdarzyæ siê sytuacje, w których
pomimo wniesienia do spó³ki kapita³owej wk³adu niepieniê¿nego, wartoœæ
wk³adu oka¿e siê niewystarczaj¹ca do pokrycia kapita³u zak³adowego, lub
przedmiot wk³adu bêdzie obci¹¿ony wadami. Wystêpuje wówczas brak
pokrycia kapita³u zak³adowego w ca³oœci lub w czêœci. Wady mog¹ dotyczyæ sfery fizycznej rzeczy wnoszonej tytu³em aportu (wady fizyczne) jak
i sfery prawnej, zarówno w odniesieniu do rzeczy jak i do praw.

689

W odniesieniu do praw w³asnoœci intelektualnej wady mog¹ mieæ charakter tzw. wad prawnych i mog¹ wystêpowaæ jeœli np.:
1) prawa w³asnoœci intelektualnej nale¿¹ do innej osoby (np. gdy PJB
wniesie tytu³em aportu prawa autorskie, a nastêpnie oka¿e sie ¿e jest
ona jedynie wspó³uprawniona i prawa przys³uguj¹ mu wspólnie
z inn¹ osob¹, np. naukowcem/twórc¹);
2) prawo w³asnoœci intelektualnej jest obci¹¿one prawem osoby trzeciej
(np. zastawem lub zastawem rejestrowym, a fakt ten nie zosta³ ujawniony przy wnoszeniu aportu);
3) prawo w³asnoœci intelektualnej nie istnieje (np. wygas³ patent, prawo
z patentu zosta³o uniewa¿nione).

690

213

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

691

W takich sytuacjach, na podstawie wyraŸnego przepisu Kodeksu spó³ek
7
handlowych PJB, jako wspólnik, który wniós³ do spó³ki kapita³owej aport
maj¹cy wady, musi wyrównaæ spó³ce kapita³owej ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ przyjêt¹ w umowie albo statucie spó³ki, a zbywcz¹ wartoœci¹ wk³adu.
Zbywcza wartoœæ wk³adu to cena mo¿liwa do uzyskania w przypadku
sprzeda¿y ww. wadliwego aportu. Umowa albo statut mo¿e przewidywaæ,
¿e spó³ce przys³uguj¹ wówczas tak¿e inne uprawnienia.

692

Przepisy Kodeksu spó³ek handlowych dotycz¹ce wnoszenia wk³adów do
spó³ki z o.o. wprowadzaj¹ odpowiedzialnoœæ za zawy¿enie wartoœci
wk³adu, je¿eli wartoœæ wk³adów niepieniê¿nych zosta³a znacznie zawy¿ona w stosunku do wartoœci zbywczej wk³adów. Odpowiedzialnoœæ ponosi
PJB, która wnios³a wk³ad, solidarnie z cz³onkami zarz¹du, którzy wiedz¹c
o tym, zg³osili spó³kê do rejestru. Osoby te zobowi¹zane s¹ wyrównaæ
8
spó³ce brakuj¹c¹ wartoœæ .

693

Znacznie bardziej rozbudowane regulacje dotycz¹ce wnoszenia wk³adów
i odpowiedzialnoœci z tym zwi¹zanej znajdziemy w spó³kach akcyjnych.
Przepisy Kodeksu spó³ek handlowych wprowadzaj¹ odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹ osób, które naruszy³y zasady wyceny wk³adów niepieniê¿nych i przez to wyrz¹dzi³y spó³ce szkodê. W szczególnoœci, odpowiedzialnoœæ ponosz¹ za³o¿yciele i cz³onkowie zarz¹du, którzy z w³asnej winy zapewnili sobie (albo osobie trzeciej) zap³atê nadmiernie wygórowan¹
9
ponad wartoœæ zbywcz¹ wk³adów niepieniê¿nych . Odpowiedzialnoœæ ponosz¹ równie¿ za³o¿yciele, którzy podali fa³szywe dane w sprawozdaniu,
o którym mowa w akapicie 533 pkt 1. S¹ oni zobowi¹zani do naprawienia
szkody wyrz¹dzonej spó³ce tym dzia³aniem.

694

Powy¿sze regulacje przemawiaj¹ wiêc za tym, aby nawet w sytuacjach,
gdy sporz¹dzenie wyceny wk³adu do spó³ki nie jest wymagane, PJB
dokonywa³a takiej wyceny. Takie podejœcie umo¿liwi PJB zminimalizowanie lub unikniêcie odpowiedzialnoœci zwi¹zanej z zawy¿eniem wartoœci
wk³adu lub wniesienia wk³adu, którego wartoœæ jest ni¿sza ni¿ wartoœæ nabytych w zamian udzia³ów lub akcji. Rekomendowane jest, aby wycenie
wk³adu, w szczególnoœci wk³adu w postaci praw w³asnoœci intelektualnej towarzyszy³ audyt prawny w celu ustalenia, czy nie wystêpuje
7
8
9
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Art. 14 § 2 Kodeksu spó³ek handlowych.
Art. 175 Kodeksu spó³ek handlowych.
Art. 481 Kodeksu spó³ek handlowych.
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wada prawna aportu, nara¿aj¹ca wspólnika na odpowiedzialnoœæ wzglêdem spó³ki.
Zasady ustalania zdolnoœci aportowej praw w³asnoœci intelektualnej.
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ praw w³asnoœci intelektualnej, szczególnej
ocenie powinna podlegaæ mo¿liwoœæ ich zbywania, decyduj¹ca o ich
zdolnoœci aportowej (zob. akapit 684). W przypadku praw, które maj¹ charakter czasowy, jak np. prawo do patentu, o jego zbywalnoœci (a tym samym wartoœci) mo¿e równie¿ decydowaæ termin wygaœniêcia tego prawa.

695

Mo¿na przyj¹æ, ¿e zdolnoœæ aportow¹ mog¹ mieæ: maj¹tkowe prawa
autorskie (akapit 233 i nastêpne), prawa z patentów (akapit 195 i nastêpne), prawa ochronne na wzory przemys³owe (akapit 219 i nastêpne), prawa z rejestracji (wzorów u¿ytkowych – akapit 209 i nastêpne, topografii
uk³adów scalonych – akapit 229 i nastêpne). W odniesieniu do praw
autorskich nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e umowa na podstawie której bêdzie
nastêpowa³o wniesienie praw autorskich do spó³ki tytu³em aportu, nie powinna wy³¹czaæ dalszego przeniesienia praw10.

696

Mo¿liwe jest równie¿ wniesienie aportu w postaci licencji do korzystania
z praw w³asnoœci intelektualnej, pod warunkiem, ¿e umowa licencyjna nie
bêdzie wy³¹cza³a mo¿liwoœci jej przeniesienia11.

697

Inne sposoby wnoszenia praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ki.
Wniesienie przez PJB praw w³asnoœci intelektualnej tytu³em aportu do
spó³ki nie jest jedynym sposobem na udostêpnienie spó³ce praw i ich komercjalizacjê przez t¹ spó³kê. Niekiedy korzystniejszymi sposobami udostêpnienia spó³ce komercjalizuj¹cej praw w³asnoœci intelektualnej mog¹
byæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Sprzeda¿ praw w zamian za ustalon¹ cenê;
2. Udzielenie licencji w zamian za uzgodnione op³aty licencyjne;
3. Darowizna (szerzej o komercjalizacji bezpoœredniej zob. akapit 563
i nastêpne).

698

10

11

Zastrze¿enie takie jest mo¿liwe na podstawie art. 41 § 1 Prawa autorskiego i powoduje,
¿e dalsze przeniesienie praw autorskich przez spó³kê bêdzie niewa¿ne. Oznacza to, ¿e
prawa autorskie nabyte przez spó³kê nie mog¹ byæ zbyte, a zatem nie maj¹ zdolnoœci
aportowej (zob. akapit 628).
Patrz analogicznie jak w przypisie poprzednim.
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699

Mo¿e okazaæ siê, ¿e dla PJB korzystniejszym rozwi¹zaniem bêdzie utworzenie, wraz z podmiotem prywatnym spó³ki, w której:
1) kapita³ zak³adowy zostanie pokryty wk³adem pieniê¿nym (stosunkowo niskie minimalne wymagania w odniesieniu do kapita³u zak³adowego – 5 000 z³ dla spó³ek z o.o. i 100 000 z³ dla spó³ek akcyjnych –
nie powinny stanowiæ bariery dla PJB w zak³adaniu takich spó³ek kapita³owych);
2) prawa w³asnoœci intelektualnej zostan¹ wniesione do spó³ki w drodze
przeniesienia praw albo zostanie udzielona licencja.

700

W przypadku udzielenia licencji, PJB mo¿e pobieraæ na bie¿¹co op³aty licencyjne bezpoœrednio od spó³ki. Nale¿y jednak pamiêtaæ o szczególnych zasadach ustalania wynagrodzenia i dokumentowania transakcji
pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi.

701

Przyk³adowa struktura wk³adów w spó³ce z udzia³em PJB, wykorzystuj¹ca
rozwi¹zanie omówione powy¿ej, zosta³a zaprezentowana na rysunku 7.2.
RYS. 7.2. PRZYK£ADOWA STRUKTURA WK£ADÓW W SPÓ£CE Z UDZIA£EM
PJB

Spó³ka

Wspólnik prywatny (np. fundusz
inwestycyjny / cz³onkowie zespo³u
badawczego)

PJB

Wk³ad pieniê¿ny

Licencja
udzielona przez
PJB

Wk³ad pieniê¿ny

7.4.3. Wniesienie praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ki osobowej

703

Choæ spó³ki osobowe nie posiadaj¹ osobowoœci prawnej, mog¹ nabywaæ
prawa maj¹tkowe. Mienie wniesione do spó³ki jako wk³ad lub nabyte
w trakcie funkcjonowania spó³ki stanowi jej maj¹tek, odrêbny od ma-
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12

j¹tku wspólników . Przedmiotem wk³adu do spó³ki osobowej mo¿e byæ
zatem prawo w³asnoœci intelektualnej (prawa lub licencje udzielone
spó³ce).
Umowa spó³ki osobowej powinna okreœlaæ przedmiot wk³adu wnoszonego do spó³ki oraz jego wartoœæ. Wartoœæ wk³adów mo¿na okreœliæ na
podstawie:
a) ustaleñ wspólników (wspólnicy przyjmuj¹ okreœlon¹ wartoœæ wk³adu,
opieraj¹c siê na swojej wiedzy) lub
b) wyceny dokonanej przez bieg³ego.

704

W przypadku, gdy umowa spó³ki nie bêdzie okreœla³a wartoœci wk³adów
wnoszonych przez poszczególnych wspólników uznaje siê, ¿e wk³ady s¹
równe. Wartoœæ rzeczywiœcie wniesionego przez PJB wk³adu stanowi
udzia³ kapita³owy PJB.

705

ród³a:
Akty prawne:
–
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)
–
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.)

706

Orzecznictwo:
–
Postanowienie S. Woj. w Warszawie, z dnia 2 lipca 1990 r. – XIV GR 1/90,
Orz. Gosp. 1991 nr 2, poz. 24.
–
Uchwa³a SN, z dnia 26 kwietnia 1991 r. – III CZP 32/91, LEX nr 3675.
–
Postanowienie SN, z dnia 19 wrzeœnia 1990 r. – III CRN 268/90, PUG 1991
nr 5, poz. 25

7.5. Zagadnienia ksiêgowe zwi¹zane z poœredni¹
komercjalizacj¹ wyników prac B+R
W przypadku za³o¿enia nowej firmy wyniki prac badawczych i rozwojowych mog¹ zostaæ wniesione do nowopowsta³ej spó³ki przez PJB jako
aport.

12

Art. 28 Kodeksu spó³ek handlowych.
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708

UWAGA!
Rozchód spowodowany wniesieniem posiadanych zbywalnych
praw maj¹tkowych jako wk³adu do innej jednostki ksiêgowany jest
tak samo jak sprzeda¿ zbywalnych praw maj¹tkowych (pod warunkiem ¿e przedmiotem wk³adu nie jest ca³e przedsiêbiorstwo lub
jego zorganizowana czêœæ). W przypadku aportu, pewne procedury s¹ niezale¿ne od ujêcia ksiêgowego, poniewa¿ szczególne znaczenie ma w tym kontekœcie treœæ ekonomiczna transakcji.
(por. http://www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/126,jak-zaksiegowac-w-kpir-sprzedaz-programu.html (pobrano: 2010/10/26).

709

W przypadku za³o¿enia nowej firmy, wyniki prac badawczych i rozwojowych mog¹ zostaæ wniesione do nowopowsta³ej spó³ki jako aport.

710

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o rachunkowoœci, zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treœci¹ ekonomiczn¹. W celu uzyskania prawdziwego obrazu sytuacji gospodarczej jednostki, istotne jest
ujêcie zdarzeñ w ksiêgach rachunkowych zgodnie z ich sensem i skutkami ekonomicznymi, nawet jeœli istota ekonomiczna jest niezgodna z form¹
prawn¹13 (zasada przewagi treœci ekonomicznej nad form¹).

711

PRZYK£AD

Instytut XYZ zawiera ze spó³k¹ ABC umowê sprzeda¿y technologii wytwarzania bio-ceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu wêglanowego. W wyniku transakcji instytut przenosi na
spó³kê tytu³ w³asnoœci, jednak faktycznie PJB w dalszym ci¹gu czerpie
korzyœci ekonomiczne z technologii.
W tej sytuacji w ksiêgach rachunkowych tego typu sprzeda¿ nie powinna zostaæ wykazana.

712

Komercjalizacjê poprzez wniesienie aportem aktywów nale¿y analizowaæ
w podziale na trzy przypadki:
a) wniesienie wyników prac B+R aportem oraz utrata wp³ywu na te prace,
b) wniesienie wyników prac B+R aportem oraz uzyskanie znacz¹cego
wp³ywu lub wspó³-kontroli,
13
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A. Jarugowa, Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, str. 150.
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c) wniesienie wyników prac B+R aportem oraz pozostawienie kontroli
po stronie PJB.
Oddzieln¹ kwesti¹ pozostaje sytuacja, gdy przedmiotem aportu jest zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa.

713

7.5.1. Wniesienie prac B+R aportem i utrata wp³ywu na te prace.

PJB mo¿e wnieœæ prace badawcze i rozwojowe jak wk³ad do spó³ki kapita³owej, w zamian za uzyskanie udzia³ów lub akcji (zob. akapit 686).

714

W sytuacji, gdy w zamian za wniesione aportem wyniki prac B+R, PJB
14
otrzymuje mniej ni¿ 20% udzia³ów lub akcji , mo¿na przyj¹æ i¿ jednostka traci wp³yw na dalsze wykorzystanie tych prac. Utrata wp³ywu nastêpuje jednoczeœnie z utrat¹ wszelkich praw do prac wniesionych
w ramach wk³adów niepieniê¿nych.

715

Wniesienie wk³adu niepieniê¿nego (aportu) oznacza przeniesienie na
spó³kê wszelkich praw do przedmiotu wk³adu (je¿eli umowa nie stanowi
inaczej), a wiêc równie¿ prawa w³asnoœci, je¿eli przys³uguje ono wspólni15
kowi . W takim przypadku wniesienie aportu nale¿y traktowaæ jak sprzeda¿ jednorazow¹ (zob. akapit 599) – ujêcie ksiêgowe bêdzie równie¿ analogiczne. Jedyn¹ ró¿nicê stanowi fakt, i¿ zamiast œrodków pieniê¿nych
(jak to ma miejsce w sprzeda¿y jednorazowej), w zamian PJB otrzymuje
udzia³y w wartoœci godziwej.

716

PJB w zamian za wniesiony wk³ad otrzymuje udzia³y/akcje, zyskuj¹c tym
16
samym prawo do dywidendy , a w przysz³oœci ewentualn¹ mo¿liwoœæ
sprzeda¿y otrzymanych akcji lub udzia³ów. Nale¿ne dywidendy zalicza siê do przychodów finansowych na dzieñ powziêcia przez w³aœciwy organ spó³ki uchwa³y o podziale zysku, chyba ¿e w uchwale okre-

717

14

15
16

Art. 3 ust. 1 pkt 38 Ustawy o rachunkowoœci – przez znacz¹cego inwestora rozumie siê
jednostkê bêd¹c¹ spó³k¹ handlow¹ lub przedsiêbiorstwem pañstwowym, posiadaj¹c¹
w innej jednostce – niebêd¹cej jednostk¹ zale¿n¹ lub wspó³zale¿n¹ – nie mniej ni¿ 20%
g³osów w organie stanowi¹cym tej jednostki i wywieraj¹c¹ znacz¹cy wp³yw wobec tej
jednostki.
Postanowienie SN, z dnia 14 marca 1991 r. – sygn. akt III CRN 14/91, Lex nr 179755.
Art. 191 (dla spó³ek z o.o.) oraz art. 347 Kodeksu spó³ek handlowych (dla spó³ek akcyjnych).
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17

œlono inny dzieñ prawa do dywidendy . Odpisy aktualizuj¹ce nale¿no18
œci z tytu³u dywidendy zalicza siê do kosztów finansowych . Zasady te
19
stosuje siê odpowiednio do zaliczki na poczet dywidendy .

718

Zaksiêgowanie nale¿nej dywidendy (kwoty nale¿nej dywidendy brutto na
podstawie iloœci posiadanych udzia³ów lub akcji, z uwzglêdnieniem istniej¹cych uprzywilejowañ co do dywidendy) wygl¹da nastêpuj¹co:

719

720

721

Wn

Ma

Konto 24 „Inne rozrachunki” – nale¿na dywidenda

Konto 75-0 „Przychody finansowe”

W sytuacji gdy dywidenda nie zostanie wyp³acona do dnia bilansowego,
wówczas saldo konta 24 („Inne rozrachunki” – nale¿na dywidenda) powinno zostaæ wykazane jako „Krótkoterminowe aktywa finansowe – inne aktywa pieniê¿ne”. Ten rodzaj komercjalizacji poprzez wniesienie aportu jest,
pod wzglêdem skutków ksiêgowych dla PJB i spó³ki, zbli¿ony do
sprzeda¿y.
PRZYK£AD

1. Instytut XYZ wnosi do spó³ki kapita³owej ABC aport w postaci
sk³adnika WNiP, otrzymuj¹c w zamian udzia³y spó³ki kapita³owej.
2. Instytut wykazuje na dzieñ bilansowy:
– wartoœci niematerialne i prawne (prace rozwojowe) – 200 000 z³,
– umorzenie wartoœci niematerialnych i prawnych – 50 000 z³.
3. Zawarto umowê, pomiêdzy udzia³owcami spó³ki ABC a instytutem,
na mocy której instytut obejmuje udzia³y w spó³ce ABC w zamian za
wniesione aportem sk³adniki maj¹tku w wartoœciach rynkowych
(WNiP) – 250 000 z³.

17

18

19
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Art. 26 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12
szczegó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
zentacji instrumentów finansowych.
Art. 26 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12
szczegó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
zentacji instrumentów finansowych.
Art. 26 ust. 4 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12
szczegó³owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
zentacji instrumentów finansowych.

grudnia 2001 r. w sprawie
ujawniania i sposobu pregrudnia 2001 r. w sprawie
ujawniania i sposobu pregrudnia 2001 r. w sprawie
ujawniania i sposobu pre-
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4. W zamian instytut obejmuje udzia³y spó³ki o wartoœci nominalnej
100 000 z³ (10% udzia³ów spó³ki).
W zwi¹zku z ww. operacjami, instytut powinien przeprowadziæ nastêpuj¹ce ksiêgowania:
1. Uzyskane udzia³y:
Wn

Ma

Konto 03 „D³ugoterminowe aktywa finansowe” – 250 000 z³

Konto 76 „Pozosta³e przychody operacyjne” – 250 000 z³

2. Wyksiêgowanie wniesionych aportem wartoœci niematerialnych
i prawnych:
Wn

Ma

Konto 07 „Odpisy umorzeniowe wartoœci
niematerialnych i prawnych” – 50 000 z³

Konto 02 „Wartoœci niematerialne i prawne” – 200 000 z³

Konto 76 „Pozosta³e koszty operacyjne”
– 150 000 z³

Ksiêgowania w spó³ce ABC powinny wygl¹daæ nastêpuj¹co:
Wn

Ma

Konto 02 „Wartoœci niematerialne i prawne” – 250 000 z³,

Konto 80 „Kapita³ zak³adowy” – 100 000 z³
Konto 81 „Kapita³ zapasowy” – 150 000 z³

7.5.2. Wniesienie prac B+R aportem i uzyskanie znacz¹cego wp³ywu
lub wspó³-kontroli.
20

Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci przez znacz¹cy wp³yw na inn¹ jednostkê rozumie siê, niemaj¹c¹ znamion sprawowania kontroli lub
wspó³-kontroli, zdolnoœæ jednostki do wp³ywania na politykê finansow¹
i operacyjn¹ innej jednostki. Ocena tego, czy PJB posiada znacz¹cy
wp³yw na spó³kê le¿y w gestii PJB. Dokonuj¹c takiej oceny PJB mo¿e
posi³kowaæ siê warunkami ustawowymi, przedstawionymi poni¿ej:
a) udzia³ w podejmowaniu decyzji w sprawie podzia³u zysku lub pokrycia straty,

20

Art. 3 ust. 1 pkt 36 Ustawy o rachunkowoœci.
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b) zasiadanie w organie zarz¹dzaj¹cym, nadzoruj¹cym lub administruj¹cym,
c) przeprowadzanie istotnych transakcji z t¹ jednostk¹,
d) udostêpnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym
znaczeniu dla jej dzia³alnoœci,
e) mo¿liwoœæ wymiany cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych, nadzoruj¹cych lub administruj¹cych.

723

Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ nie wszystkie z ww. warunków musz¹ zostaæ
spe³nione jednoczeœnie, aby wp³yw PJB na funkcjonowanie spó³ki komercjalizuj¹cej móg³ byæ uznany za znacz¹cy.

724

Przez sprawowanie wspó³-kontroli nad inn¹ jednostk¹ rozumie siê zdolnoœæ wspólnika jednostki wspó³zale¿nej do kierowania polityk¹ finansow¹
i operacyjn¹ tej jednostki, w celu osi¹gania wspólnie korzyœci ekonomicznych z jej dzia³alnoœci. Kierowanie to odbywa siê na równi z innymi wspólnikami, na zasadach okreœlonych w zawartej pomiêdzy nimi umowie,
umowie spó³ki lub statucie21.

725

Spó³ki tego rodzaju s¹ zwykle okreœlane terminem joint venture.

726

UWAGA!
W praktyce przyjmuje siê, i¿ inwestor wywiera znacz¹cy wp³yw,
jeœli posiada poœrednio b¹dŸ bezpoœrednio 20% lub wiêcej g³osów
w jednostce, w której dokona³ inwestycji, a ponadto aktywnie bierze udzia³ w formu³owania jej polityki finansowej i operacyjnej
(por.: A. Helin, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, str. 71).
W praktyce istnienie wspó³-kontroli oznacza, ¿e istnieje umowa
(np. umowa spó³ki lub porozumienie miêdzy udzia³owcami) zawieraj¹ca wymóg wspólnego (tj. ³¹cznego) procesu podejmowania
decyzji o charakterze operacyjnym lub finansowym przez udzia³owców lub ich przedstawicieli (np. Zarz¹d).

727

Skutki ksiêgowe zarówno dla PJB jak i spó³ki kapita³owej s¹ analogiczne
jak w wariancie polegaj¹cym na utracie ca³kowitej kontroli lub wp³ywu na
prace badawcze i rozwojowe (zob. akapit 715).

21

222

Art. 3 ust.1 pkt 35 Ustawy o rachunkowoœci.
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Z punktu widzenia PJB, wniesienie aportu i jednoczesne uzyskanie wp³ywu na prowadzon¹ przez inn¹ jednostkê politykê finansow¹ i operacyjn¹,
a zatem równie¿ na wykorzystanie wniesionych aportem wyników prac
B+R, jest korzystnym rozwi¹zaniem. PJB dalej partycypuje w korzyœciach
z danego prawa poprzez dywidendy, jednoczeœnie nie jest nara¿ona na
ryzyko wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.

728

7.5.3. Wniesienie prac B+R aportem i pozostawienie kontroli
po stronie PJB

Pozostawienie kontroli po stronie PJB oznacza sytuacjê, w której PJB ma
mo¿liwoœæ zarz¹dzania i wykorzystywania praw do prac rozwojowych –
zmieniona zostaje jedynie forma prawna. Poprzez sprawowanie kontroli,
zgodnie z Ustaw¹ o rachunkowoœci, rozumie siê zdolnoœæ jednostki do
kierowania polityk¹ finansow¹ i operacyjn¹ innej jednostki, w celu osi¹gania korzyœci ekonomicznych z jej dzia³alnoœci22.

729

Mo¿liwa jest równie¿ sytuacja, w której PJB, przygotowuj¹c siê do komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych, samodzielnie tworzy spó³kê,
23
wnosz¹c te prace jako aport.

730

UWAGA!
Samodzielne utworzenie przez PJB spó³ki i wniesienie wyników
prac badawczych i rozwojowych jako aportu nie ma zwykle treœci
ekonomicznej (zob. akapit 710), poniewa¿ jest to w istocie jedynie
zmiana formy prawnej dla komercjalizowanych prac badawczych,
a wobec tego udzia³y powinny zostaæ wykazane po wartoœci ksiêgowej prac rozwojowych – jednostka nie mo¿e wykazaæ zysku na
objêciu udzia³ów.

731

Wniesione w formie aportu prace badawcze i rozwojowe powinny stanowiæ zespó³ aktywów (ale nie zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa – zob.
akapit 736–762). Zwykle, wnosz¹c prace rozwojowe w formie aportu do

732

22
23

Art. 3 ust.1 pkt 34 Ustawy o rachunkowoœci.
Pod warunkiem, ¿e bêd¹ mia³y one zdolnoœæ aportow¹. Jeœli prace rozwojowe nie
bêd¹ stanowi³y rezultatu podlegaj¹cego ochronie na podstawie ustawy Prawo autorskie lub Prawo w³asnoœci przemys³owej, mog¹ stanowiæ know-how.
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spó³ki, na etapie przygotowania do komercjalizacji, PJB obejmuje 100%
udzia³ów.

733

Mo¿e mieæ miejsce równie¿ inna sytuacja, w której PJB tworzy spó³kê
bezpoœrednio w celu komercjalizacji prac rozwojowych, wnosz¹c te prace
jako wk³ad. Jednoczeœnie istnieje niezale¿ny wspólnik wnosz¹cy do spó³ki
np. œrodki pieniê¿ne. Takie dzia³anie najprawdopodobniej bêdzie mia³o
treœæ ekonomiczn¹. W takiej sytuacji nastêpuje podzia³ udzia³ów pomiêdzy PJB a wspólnika, np. PJB obejmuje 70% udzia³ów, a pozostali wspólnicy 30%.

734

Bez wzglêdu na wystêpowanie (lub nie) treœci ekonomicznej, otrzymuj¹cy
aport obejmuje sk³adniki maj¹tkowe po wartoœci rynkowej, a kapita³
wed³ug wartoœci nominalnej. W przypadku zaistnienia nadwy¿ki jest ona
ujmowana jako kapita³ zapasowy.

735
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Instytut XYZ opracowa³ Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe (AIBDiM). W celu ich komercjalizacji, instytut utworzy³ wraz uczelni¹
LMN spó³kê z o.o. pod nazw¹ ABC, wnosz¹c do niej AIBDiM jako aport.
Uczelnia LMN wnios³a do spó³ki ABC grunt oraz budynki produkcyjne.
Instytut posiada 70% udzia³ów nowoutworzonej spó³ki ABC. Czy Instytut
mo¿e rozpoznaæ zysk na objêtych udzia³ach w spó³ce ABC?
Tak, Instytut mo¿e rozpoznaæ zysk na objêtych udzia³ach – utworzenie
spó³ki ABC wraz z uczelni¹ LMN ma treœæ ekonomiczn¹.
7.5.4. Wniesienie aportem zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa

736

Powy¿ej przedstawiono trzy mo¿liwe formy wniesienia aktywa jako aportu
do spó³ki komercjalizuj¹cej. Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje wniesienie jako
aportu zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa. Przez zorganizowan¹
czêœæ przedsiêbiorstwa nale¿y rozumieæ wyodrêbniony w istniej¹cym
przedsiêbiorstwie organizacyjnie i finansowo, zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi¹zañ, przeznaczonych do realizacji
okreœlonych zadañ gospodarczych. Zespó³ ten móg³by stanowiæ niezale¿ne przedsiêbiorstwo samodzielnie realizuj¹ce te zadania24. Jest to kolejny
sposób, w jaki PJB mo¿e przeprowadziæ komercjalizacjê wyników prac
B+R prowadzonych we w³asnym zakresie.
24

224

Art. 4a ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Instytut naukowy XYZ w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych w obszarze optymalizacji leczenia przepuklin
brzusznych za pomoc¹ implantów syntetycznych utworzy³ firmê ABC
sp. z o.o. Nastêpnie spó³ka ta wnios³a do przedsiêbiorstwa Lekopol sp
z o. o. zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa – dzia³ zajmuj¹cy siê
produkcj¹ implantów syntetycznych.
Podsumowuj¹c wymogi dotycz¹ce zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa:
a) zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa powinna stanowiæ zespó³
sk³adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowi¹zañ),
b) zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa powinna stanowiæ wydzielony
zespó³ w istniej¹cym przedsiêbiorstwie.

738

Kwestiê wydzielenia zespo³u w istniej¹cej ju¿ jednostce nale¿y analizowaæ
w trzech wymiarach:
1) organizacyjnym, tzn. zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa jest oddzielnym elementem jednostki jako np. dzia³, wydzia³ b¹dŸ oddzia³;
2) finansowym, tzn. mo¿liwe jest przypisanie przychodów i kosztów
oraz nale¿noœci i zobowi¹zañ do zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa, co jest bezpoœrednio zwi¹zane z prowadzeniem odpowiednio
szczegó³owej ewidencji zdarzeñ gospodarczych;
3) funkcjonalnym, tzn. zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa, potencjalnie powinna móc niezale¿nie funkcjonowaæ jako jednostka gospodarcza, jednoczeœnie realizuj¹c cele jednostki podstawowej.

739

Powy¿sze oznacza, ¿e zorganizowana czêœæ mienia przedsiêbiorstwa to
taki zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych, który mo¿e stanowiæ odrêbny zak³ad. Zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa wystêpuje
wtedy, gdy sprzeda¿ sk³adników materialnych i niematerialnych nastêpuje
w formie odrêbnego zak³adu (nie wystarczy sama mo¿liwoœæ zorganizowania odrêbnego zak³adu przez nabywcê na podstawie zakupionych
sk³adników)25.

740

Ustawy o podatkach dochodowych preferencyjnie traktuj¹ wnoszenie do
nowej spó³ki maj¹tku w postaci zorganizowanej (zob. akapit 764). Uzyska-

741

25

Wyrok NSA, z dnia 22 stycznia 1997 r. – SA/Sz 2724/95 oraz Wyrok WSA w Kielcach,
z dnia 13 sierpnia 2009 r. – I SA/Ke 226/09.
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ne w zamian udzia³y b¹dŸ akcje staj¹ siê przychodem dopiero w momencie ich zbycia, podczas gdy wnoszenie wk³adu niepieniê¿nego w innej postaci ni¿ przedsiêbiorstwo lub jego zorganizowana czêœæ sprawia, ¿e wartoœæ tych udzia³ów staje siê przychodem ju¿ w chwili ich otrzymania26.

742

Maj¹c na wzglêdzie ujêcie ksiêgowe przez wnosz¹cego aport, nale¿y rozró¿niæ dwa mo¿liwe warianty wnoszenia w formie aportu zorganizowanej
czêœci przedsiêbiorstwa.

743

W pierwszym wariancie (Wariant A), PJB wydziela w celu komercjalizacji
zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa – tego typu operacja nie ma zwykle treœci ekonomicznej. Ksiêgowo taka operacja przebiega analogicznie
do wniesienia aktywów w formie aportu dla potrzeb przygotowania pod
komercjalizacjê (zob. akapit 721).

744

W drugim wariancie (Wariant B), PJB równie¿ wnosi do spó³ki aport w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa, jednak spó³ka posiada tak¿e innych wspólników. Ksiêgowanie takiej operacji przebiega analogicznie
do ksiêgowania aportu w postaci aktywów, jednak¿e kosztem jest w tym
wypadku suma wszystkich aktywów i zobowi¹zañ wniesionych jako zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa.

745
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Czêœæ 1 – za³o¿enia
W celu ilustracji kwestii wniesienia do spó³ki zorganizowan¹ czêœæ
przedsiêbiorstwa w postaci aportu przedstawiony zostanie przyk³ad
wraz z odpowiednimi ksiêgowaniami.
Uczelnia LMN wnios³a do spó³ki ABC udzia³y w postaci aportu zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa. Jak nale¿y zaksiêgowaæ to zdarzenie gospodarcze?
W celu uproszczenia rozwa¿añ przyjêto, ¿e:
a) wydana zosta³a dokumentacja ksiêgowa, urz¹dzenia, towary, licencje itp.,
b) zespó³ zosta³ organizacyjnie i finansowo wyodrêbniony w istniej¹cym przedsiêbiorstwie i stanowi niezale¿ne przedsiêbiorstwo, samodzielnie realizuj¹ce zadania,
c) aport zosta³ wniesiony w postaci wk³adu niepieniê¿nego.
26
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http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=764 (pobrano: 2010/10/26).
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W zamian za przekazany aportem udzia³ w postaci zorganizowanej
czêœci przedsiêbiorstwa, w tym:
a) œrodki trwa³e: 80 000 z³ – dotychczasowe umorzenie (30 000 z³)
– wartoœæ godziwa 80 000 z³,
b) wartoœci niematerialne i prawne: 15 000 z³ – dotychczasowe umorzenie (5 000 z³) – wartoœæ godziwa 50 000 z³,
c) pozosta³e sk³adniki maj¹tkowe (np. towary): 20 000 z³ (wartoœæ godziwa nie ró¿ni siê istotnie od wartoœci ksiêgowej),
d) przejête zobowi¹zania: 20 000 z³.
Udzia³owiec (uczelnia LMN) obj¹³ udzia³y o wartoœci nominalnej w wysokoœci 100 000 z³, a o wartoœci godziwej 150 000 z³.

746
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Czêœæ 3 – ksiêgowania dla wariantu A (za³o¿enie braku treœci ekonomicznej – akapit 710)
PJB powinna wyksiêgowaæ przekazane sk³adniki maj¹tkowe w nastêpuj¹cy sposób:
Wn

Ma

Konto 070 – „Amortyzacja œrodków
trwa³ych” 30 000 z³

Konto 010 – „Œrodki trwa³e” 80 000 z³

Konto 071 – „Amortyzacja wartoœci niematerialnych i prawnych” 5 000 z³

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” 15 000 z³

Konto 200 – „Zobowi¹zania” 20 000 z³

Konto 330 – „Towary” 20 000 z³

Konto 030 – „D³ugoterminowe aktywa finansowe” 60 000 z³,

747
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Czêœæ 3 – ksiêgowania dla wariantu B (za³o¿enie istnienia treœci
ekonomicznej – akapit 710)
PJB powinna wyksiêgowaæ przekazane sk³adniki maj¹tkowe w nastêpuj¹cy sposób:
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Wn

Ma

Konto 070 – „Amortyzacja œrodków
trwa³ych” 30 000 z³

Konto 010 – „Œrodki trwa³e” 80 000 z³

Konto 071 – „Amortyzacja wartoœci niematerialnych i prawnych” 5 000 z³

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” 15 000 z³

Konto 200 – „Zobowi¹zania” 20 000 z³

Konto 330 – „Towary” 20 000 z³

Konto 761 – „Pozosta³e koszty operacyjne” 60 000 z³

Konto 760 – „Pozosta³e przychody operacyjne” – 150 000 z³

Konto 030 – „D³ugoterminowe aktywa finansowe” 150 000 z³,

748

Jak demonstruje powy¿szy przyk³ad, dla okreœlenia prawid³owoœci ujêcia
ksiêgowego po stronie PJB, niezmiernie wa¿ne jest okreœlenie czy istnieje
treœæ ekonomiczna transakcji.

749

Z perspektywy otrzymuj¹cego, aport zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa w zamian za wydanie udzia³ów jest zwykle transakcj¹ tzw. po³¹czenia jednostek gospodarczych. Tego typu transakcje s¹ regulowane przez
rozdzia³ 4a Ustawy o rachunkowoœci (art. 44a–44d). Co do zasady, wszelkie transakcje po³¹czeñ gospodarczych s¹ rozliczane metod¹ nabycia.

750

Rozliczenie po³¹czenia metod¹ nabycia polega na sumowaniu :
– poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spó³ki przejmuj¹cej,
wed³ug ich wartoœci ksiêgowej,
– z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spó³ki przejêtej
(tj. zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa stanowi¹cej czêœæ PJB),
wed³ug ich wartoœci godziwej ustalonej na dzieñ ich po³¹czenia.

751

G³ówny ciê¿ar wyceny le¿y zatem po stronie spó³ki przejmowanej (tj. zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa stanowi¹cej czêœæ PJB). To jej aktywa i zobowi¹zania musz¹ zostaæ wycenione. Wartoœæ godziwa powinna
byæ ustalona na dzieñ po³¹czenia. Nie powinno siê bazowaæ na wycenach
do wartoœci godziwych z wczeœniejszych okresów. Raporty rzeczoznawców lub w³asne analizy PJB musz¹ ewidentnie wskazywaæ, ¿e wartoœæ godziwa zosta³a okreœlona na dzieñ nabycia28.

27

27
28
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Art. 44b ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
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Aktywa i zobowi¹zania spó³ki przejêtej na dzieñ po³¹czenia obejmuj¹ tak¿e aktywa lub zobowi¹zania niewykazywane dotychczas w ksiêgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym spó³ki przejêtej, je¿eli w wyniku
po³¹czenia nastêpuje ich ujawnienie i odpowiadaj¹ one definicji aktywów
i zobowi¹zañ29. Najczêœciej nieujête dotychczas aktywa w bilansie spó³ki
przejmowanej to WNiP.

752

Do najczêœciej identyfikowanych w procesie ³¹czenia wartoœci niematerial30
nych nale¿¹ :
1. Marketingowe wartoœci niematerialne, takie jak: znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki certyfikacyjne, nazwy domen internetowych, postaæ handlowa towaru lub us³ugi (z uwagi na charakterystyczny kolor,
kszta³t, opakowanie), winiety gazet, umowy o zakazie konkurencji.
2. Wartoœci niematerialne dotycz¹ce klientów, takie jak: listy klientów,
umowy z klientami, niezrealizowane zamówienia i zlecenia produkcyjne.
3. Wartoœci niematerialne wynikaj¹ce z takich umów, jak: umowy licencyjne, leasingowe, franchisingowe, reklamowe, pozwolenia budowlane, prawa u¿ytkowania.
4. Wartoœci niematerialne dotycz¹ce technologii: patenty, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, tajemnice handlowe (receptury,
procesy).

753

Za wartoœæ godziw¹ okreœlonych aktywów lub zobowi¹zañ przyjmuje siê
w szczególnoœci w przypadku wartoœci niematerialnych i prawnych –
wartoœæ oszacowan¹, wyznaczon¹ w oparciu o ceny rynkowe takich samych lub podobnych wartoœci niematerialnych i prawnych. W przypadku
gdy wartoœæ oszacowana nie mo¿e zostaæ wyznaczona w oparciu o ceny
rynkowe, przyjmuje siê tak¹ wartoœæ, która nie spowoduje powstania lub
zwiêkszenia ujemnej wartoœci firmy w wyniku po³¹czenia31.

754

W przypadku, gdy wniesienie aportu nie skutkuje utrat¹ kontroli przez PJB
nad zorganizowan¹ czêœci¹ przedsiêbiorstwa, np. gdy PJB obejmuje wiêkszoœæ udzia³ów, to wówczas na mocy art. 44c Ustawy o rachunkowoœci,
jednostka otrzymuj¹ca aport mo¿e rozliczyæ tak¹ transakcjê metod¹
³¹czenia udzia³ów.

755

29
30
31

Art. 44b ust. 2 Ustawy o rachunkowoœci.
E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz.
Art. 44b ust. 4 pkt 8 Ustawy o rachunkowoœci.
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Rozliczenie metod¹ ³¹czenia udzia³ów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów
i kosztów po³¹czonych spó³ek, wed³ug stanu na dzieñ po³¹czenia, po
uprzednim doprowadzeniu ich wartoœci do jednolitych metod wyceny
i dokonaniu odpowiednich wy³¹czeñ32:
1. Wy³¹czeniu podlega wartoœæ kapita³u zak³adowego spó³ki, której maj¹tek zosta³ przeniesiony na inn¹ spó³kê, lub spó³ek, które w wyniku
po³¹czenia zosta³y wykreœlone z rejestru. Po dokonaniu tego wy³¹czenia odpowiednie pozycje kapita³u w³asnego spó³ki, na któr¹ przechodzi maj¹tek po³¹czonych spó³ek lub nowo powsta³ej spó³ki koryguje
siê o ró¿nicê pomiêdzy sum¹ aktywów i pasywów33.
2. Wy³¹czeniu podlegaj¹ wzajemne nale¿noœci i zobowi¹zania oraz inne
rozrachunki o podobnym charakterze ³¹cz¹cych siê spó³ek.
3. Wy³¹czeniu podlegaj¹ przychody i koszty operacji gospodarczych
dokonywanych w danym roku obrotowym przed po³¹czeniem miêdzy
³¹cz¹cymi siê spó³kami.
4. Wy³¹czeniu podlegaj¹ zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed po³¹czeniem miêdzy ³¹cz¹cymi siê spó³kami, zawarte
w wartoœciach podlegaj¹cych ³¹czeniu aktywów i pasywów.

757

Mo¿na nie dokonywaæ wy³¹czeñ, o których mowa w pkt. 2. i 3. powy¿ej (tj.
wy³¹czeñ wzajemnych rozrachunków, transakcji i sald), je¿eli nie wp³ynie
to na rzetelnoœæ i jasnoœæ sprawozdania finansowego spó³ki, na któr¹
przechodzi maj¹tek po³¹czonych spó³ek lub nowo powsta³ej spó³ki34.
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UWAGA!
Ustawa o rachunkowoœci pozostawia mo¿liwoœæ wyboru zasady
rachunkowoœci miêdzy metod¹ nabycia a metod¹ ³¹czenia
udzia³ów w odniesieniu do transakcji po³¹czeñ jednostek gospodarczych, je¿eli w ich wyniku nie nastêpuje utrata kontroli.
W przypadku stosowania metody ³¹czenia udzia³ów nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sumowaniu podlegaj¹ wartoœci ksiêgowe poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów. W przeciwieñstwie do
metody nabycia nie ma koniecznoœci ich wyceny do wartoœci godziwych, nie wykazuje siê równie¿ w nowo powsta³ym bilansie,

32
33
34
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Art. 44 c ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci.
Art. 44 c ust. 2 Ustawy o rachunkowoœci.
Art. 44 c ust. 4 Ustawy o rachunkowoœci.
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niezidentyfikowanych do tej pory sk³adników aktywów i zobowi¹zañ (por. E. Waliñska, Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz).
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PRZYK£AD

(Cd. przyk³adu z akapitów 745-747)
Ksiêgowanie po wartoœci godziwej (metoda nabycia).
Spó³ka ABC powinna przyj¹æ wartoœæ pocz¹tkow¹ poszczególnych
œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych wed³ug
ustalonych wartoœci godziwych. Oznacza to ujêcie poszczególnych
sk³adników maj¹tku i zobowi¹zañ, jakby by³y one nabyte niezale¿nie
od stron trzecich.
W celu poprawnego ujêcia ksiêgowego nale¿y dokonaæ tzw. alokacji
ceny nabycia, tj. rozbicia ceny nabycia na poszczególne nabyte sk³adniki maj¹tku i zobowi¹zañ okreœlone wed³ug ich wartoœci godziwej
oraz uznanie pozosta³ej kwoty jako wartoœci/ujemnej wartoœci firmy.
W spó³ce ABC (przyjmuj¹cej) powsta³a dodatnia wartoœæ firmy w wysokoœci:
cena nabycia (bêd¹ca wartoœci¹ godziw¹ wyemitowanych udzia³ów)
minus wartoœæ godziwa poszczególnych sk³adników maj¹tkowych
i zobowi¹zañ:
150 000 z³ – (80 000 z³ + 50 000 z³ + 20 000 z³ – 20 000 z³) =
20 000 z³.
Wn

Ma

Konto 010 – „Œrodki trwa³e” 80 000 z³

Konto 010 – „Œrodki trwa³e” 80 000 z³

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” 50 000 z³

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” 50 000 z³

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” – wartoœæ firmy, w wysokoœci
20 000 z³, od której spó³ka ABC dokonuje odpisów amortyzacyjnych zaliczanych
do pozosta³ych kosztów operacyjnych

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” – wartoœæ firmy, w wysokoœci
20 000 z³, od której spó³ka ABC dokonuje odpisów amortyzacyjnych zaliczanych
do pozosta³ych kosztów operacyjnych

Konto 030 – „Towary” 20 000 z³

Konto 030 – „Towary” 20 000 z³
„Kapita³ zak³adowy” 100 000 z³
„Kapita³ zapasowy” 50 000 z³
Konto 200 – „Zobowi¹zania” 20 000 z³

231

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW

761

PRZYK£AD

(Cd. przyk³adu z akapitów 745-747)
Ksiêgowanie po wartoœciach historycznych (metoda ³¹czenia
udzia³ów).
Spó³ka ABC powinna przyj¹æ wartoœæ pocz¹tkow¹ poszczególnych
œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych w wysokoœci wartoœci pocz¹tkowej i amortyzowaæ wed³ug dotychczasowych zasad przyjêtych przez uczelnie LMN, co prowadzi do nastêpuj¹cych
ksiêgowañ:
Wn

Ma

Konto 010 – „Œrodki trwa³e" 80 000 z³

Konto 070 – „Amortyzacja œrodków
trwa³ych” 30 000 z³

Konto 020 – „Wartoœci niematerialne
i prawne” 15 000 z³

Konto 071 – „Amortyzacja wartoœci niematerialnych i prawnych” 5 000 z³

Konto 030 – „Towary” 20 000 z³

Konto 200 – „Zobowi¹zania” 20 000 z³

„Kapita³ rezerwowy z po³¹czenia” 40 000 z³

„Kapita³ podstawowy” 100 000 z³

Nale¿y zwróciæ uwagê, na fakt, ¿e w przypadku metody ³¹czenia
udzia³ów mo¿e w praktyce powstaæ ujemna wartoœæ ujmowana w kapita³ach. Wynika to z faktu, ¿e wartoœæ nominalna emitowanych
udzia³ów w zamian za aport ZCP jest okreœlana poni¿ej wartoœci ksiêgowej poszczególnych sk³adników maj¹tkowych i zobowi¹zañ wchodz¹cych w sk³ad ZCP, ujêtych do momentu transakcji przez wnosz¹cego.

762

763

Powy¿sze przyk³ady (pomimo swojego uproszczonego charakteru) obrazuj¹ logikê poszczególnych wariantów ksiêgowego ujêcia, wniesienia
przez PJB aportem zorganizowanej czêœci jednostki. W praktyce rozliczenie transakcji dotycz¹cych po³¹czeñ jednostek gospodarczych jest niezwykle trudne, dlatego w ka¿dym takim przypadku sugeruje siê dokonanie konsultacji ze specjalistami w zakresie rachunkowoœci, maj¹cymi doœwiadczenie w rozliczaniu ksiêgowym podobnych transakcji.
ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z póŸn. zm.)
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Orzecznictwo:
–
Wyrok NSA, z dnia 22 stycznia 1997 r. – SA/Sz 2724/95
–
Wyrok WSA w Kielcach, z dnia 13 sierpnia 2009 r. – I SA/Ke 226/09
Literatura:
–
http://www.twoja-firma.pl/ekspert/pytanie/126,jak-zaksiegowac-w-kpir-sprzedaz-programu.html
–
Jarugowa A. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowoœci, Oœrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr Sp. z o.o., Gdañsk 2005
–
Helin A., Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
–
Waliñska E. (red.), Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, LEX, 2009
–
http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=764

7.6. Zagadnienia podatkowe zwi¹zane z poœredni¹
komercjalizacj¹ wyników prac B+R
Z perspektywy podatkowej wniesienie wk³adu, którego przedmiotem bêdzie wy³¹cznie prawo powinno byæ kwalifikowane jako forma wk³adu niepieniê¿nego. Teoretycznie, w ramach szerzej zakrojonych procesów restrukturyzacyjnych mo¿liwe jest równie¿ wyst¹pienie sytuacji, w której do
odrêbnej spó³ki wydzielana jest czêœæ PJB (np. jeden z dzia³ów). W takim
przypadku prawa maj¹tkowe jako potencjalnie wchodz¹ce w sk³ad wydzielanej jednostki organizacyjnej równie¿ mog¹ byæ aportowane do odrêbnych spó³ek.

764

Dla celów podatkowych sytuacja taka zakwalifikowana jako aport przed35
siêbiorstwa lub zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa (zob. akapit 736) wi¹¿e siê ona z odmiennymi implikacjami podatkowymi ni¿
w przypadku wnoszenia aportem samych praw.

765

Rozwa¿ania prowadzone poni¿ej bazuj¹ na za³o¿eniu, ¿e przedmiotem
wk³adu do spó³ki s¹ wy³¹cznie prawa do wyników prac B+R, tym samym
jest to wk³ad niepieniê¿ny, który dla celów kwalifikacji podatkowej nie stanowi przedsiêbiorstwa lub zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa.

766

Podatek dochodowy. W przypadku wniesienia przez PJB wk³adu niepieniê¿nego w postaci praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ki kapita³owej,

767

35

Tj. przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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PJB bêdzie zobowi¹zana rozpoznaæ przychód w nominalnej wartoœci
36
udzia³ów (akcji) objêtych w spó³ce w zamian za wk³ad niepieniê¿ny .

768

UWAGA!
Wniesienie praw do wyników prac B+R (wk³ad niepieniê¿ny w innej postaci ni¿ przedsiêbiorstwo lub zorganizowana czêœæ przedsiêbiorstwa) do spó³ki kapita³owej skutkuje powstaniem po stronie
PJB przychodu. Wartoœæ tego przychodu okreœla siê jako nominaln¹ wartoœæ udzia³ów (akcji) objêtych w spó³ce w zamian za
aport.

769

Przychód o którym mowa powy¿ej, powstaje w dniu :
– zarejestrowania spó³ki kapita³owej, lub
– wpisu do rejestru podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki kapita³owej, lub
– wydania dokumentów akcji, je¿eli objêcie akcji zwi¹zane jest z warunkowym podwy¿szeniem kapita³u zak³adowego.

770

Jednoczeœnie koszt uzyskania przychodów ustala siê :
1) je¿eli przedmiotem wk³adu s¹ wartoœci niematerialne i prawne (np.
prawa autorskie, licencje) – w wysokoœci wartoœci pocz¹tkowej przedmiotu wk³adu, pomniejszonej o dokonane przed jego wniesieniem
odpisy amortyzacyjne,
2) je¿eli przedmiotem wk³adu s¹ sk³adniki maj¹tku PJB (inne ni¿ wartoœci niematerialne i prawne, œrodki trwa³e lub udzia³y w spó³ce) – w wysokoœci wartoœci faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów, wydatków na nabycie tych sk³adników.

771

Wniesienie aportu do spó³ki osobowej jest czynnoœci¹ neutraln¹ na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, ¿e
samo wniesienie aportu do spó³ki osobowej nie bêdzie skutkowaæ po
stronie PJB powstaniem przychodu w ujêciu podatku dochodowego od
osób prawnych.

37

38

36
37
38
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Por. art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 12 ust. 1b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 15 ust. 1j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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PJB bêdzie natomiast uczestniczyæ, proporcjonalnie do swego udzia³u,
w przychodach i kosztach, stanowi¹cych rezultat podejmowanych przez
39
spó³kê osobow¹ przedsiêwziêæ w danym okresie rozliczeniowym .
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Podatek od towarów i us³ug. Wniesienie wk³adu niepieniê¿nego (aportu)
do spó³ki stanowi dostawê towarów b¹dŸ œwiadczenie us³ug i podlega
opodatkowaniu VAT, o ile dokonywane jest przez podatnika VAT dzia³aj¹cego w takim charakterze. Aport towaru, czyli np. prototypu, eksperymentalnej linii produkcyjnej, spe³nia definicjê dostawy towaru40 („przeniesienie prawa do rozporz¹dzania towarami jak w³aœciciel”). Aport wartoœci
niematerialnych (np. autorskich praw maj¹tkowych, licencji), spe³nia definicjê us³ugi41 („ka¿de œwiadczenie […], które nie stanowi dostawy towarów”).

773

Poniewa¿ aport nie stanowi odrêbnej kategorii czynnoœci opodatkowanej,
lecz w istocie rzeczy jest jedynie form¹, w jakiej dokonywana jest dostawa
towarów b¹dŸ œwiadczenie us³ug, stawk¹ w³aœciw¹ dla opodatkowania
transakcji jest stawka w³aœciwa dla przedmiotu aportu. W przypadku
sprzeda¿y wyników badañ/udzielania licencji przez PJB, co do zasady,
zastosowanie powinna znaleŸæ stawka VAT w wysokoœci 22%.

774

Wniesienie aportu do spó³ki stanowi transakcjê odp³atn¹ dla celów VAT,
tj. dostawê towarów b¹dŸ œwiadczenie us³ug za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie wnosz¹cego wk³ad ma postaæ udzia³ów, akcji, czy te¿ prawa
do udzia³u w zysku spó³ki.

775

Przepisy dotycz¹ce podstawy opodatkowania w kontekœcie aportu budz¹ du¿e w¹tpliwoœci. Nie ma pewnoœci co do tego, jaka wartoœæ w przypadku wniesienia wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki jest podstaw¹ opodatkowania VAT. Istniej¹ argumenty za tym, aby podstawê opodatkowania
wyznaczaæ jako wartoœæ rynkow¹ przedmiotu aportu42. Za takim stanowiskiem opowiedzia³ siê Minister Finansów w interpretacjach indywidual43
nych wydanych na wniosek podatników. W praktyce oznacza to, ¿e PJB,
wnosz¹c aport do spó³ki, np. w postaci patentu, wystawia fakturê VAT
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39
40
41
42
43

Por. art. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
Art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.
Tj. w oparciu o art. 29 ust. 1, w zwi¹zku z art. 29 ust. 9 ustawy o VAT.
Por. np. Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach, z dnia 10 paŸdziernika 2010 r. – IBPP3/443-84/10/DG; inter-
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z 22% stawk¹ podatku, wykazuj¹c jako podstawê opodatkowania wartoœæ
rynkow¹ patentu. Ustalenie wartoœci rynkowej aportu nale¿y ustaliæ
w drodze wyceny (zob. akapit 527).

777

ród³a:
Akty prawne:
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.)
– Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.)
Orzecznictwo:
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach, z dnia 10 paŸdziernika 2010 r. – IBPP3/443-84/10/DG
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 27 stycznia 2010 r. – IPPP1-443-1250/09-2/PR
– Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie, z dnia 8 stycznia 2010 r. – IPPP1/443-1077/09-2/IG

pretacja indywidualna Ministra Finansów wydana, przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie, z dnia 27 stycznia 2010 r. – IPPP1-443-1250/09-2/PR, interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
z dnia 8 stycznia 2010 r. – IPPP1/443-1077/09-2/IG.
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8. Podsumowanie
W niniejszym przewodniku zagadnienia zwi¹zane z komercjalizacj¹ wyników prac B+R przedstawione zosta³y z trzech perspektyw: prawnej, ksiêgowej oraz podatkowej. Takie podejœcie pozwala na identyfikacjê wszystkich istotnych kwestii o których Pañstwowa Jednostka Badawcza musi
pamiêtaæ anga¿uj¹c siê w proces komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

778

Podsumowuj¹c, trzy podstawowe metody komercjalizacji wyników prac
1
badawczych i rozwojowych przez PJB obejmuj¹ :
– sprzedanie technologii (sprzeda¿ jednorazowa lub wielorazowa na
zewn¹trz), jak równie¿ zamiana technologii b¹dŸ jej rozliczenie za
us³ugi (zob. akapit 573),
– udzielenie licencji na technologiê (zob. akapit 615),
– za³o¿enie przz PJB firmy, w tym równie¿ wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych jako wk³adu do spó³ki (zob. akapit 652).

779

Wzajemne relacje pomiêdzy poszczególnymi metodami obrazuje Rys. 8.1.
Generalnie rzecz ujmuj¹c, sprzeda¿ wyników prac B+R jest najmniej pracoch³onn¹ oraz najmniej ryzykown¹ metod¹ komercjalizacji. Jest to równie¿ metoda o najmniejszym potencjale do generowania przychodów. Na
drugim koñcu spektrum znajduje siê metoda polegaj¹ca ma wejœciu przez
PJB do spó³ki komercjalizuj¹cej wyniki prac B+R (lub za³o¿enie takiej
spó³ki). Jest to metoda najbardziej pracoch³onna, najbardziej ryzykowana
ale jednoczeœnie posiadaj¹ca najwiêkszy potencja³ do generowania
d³ugookresowych korzyœci dla PJB.

780

1

M. Olszewski, A. Bek, Komercjalizacja osi¹gniêæ naukowych. Przewodnik, w: Nauka
4/2007.
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RYS. 8.1. METODY KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC B+R

ród³o: M. Olszewski, A. Bek, Komercjalizacja osi¹gniêæ naukowych. Przewodnik, w: Nauka
4/2007

781

Szczegó³owo, wady i zalety ka¿dej z metod komercjalizacji przedstawione
zosta³y w tabeli 8.1.
TABELA 8.1. WADY I ZALETY POSZCZEGÓLNYCH METOD
KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC B+R
Sprzeda¿ wyników prac
B+R
– PJB traci prawo
rzecz nabywcy

Udzielenie licencji na
wyniki prac B+R

Wniesienie wyników prac B+R
do spó³ki komercjalizuj¹cej

na – PJB pozostaje w³aœci- – PJB traci prawo na rzecz
cielem prawa i mo¿e
spó³ki lub
wypowiedzieæ licencjê – w przypadku aportu polegaj¹– instytut badawczy musi
na zasadach okreœloprzeprowadziæ przetarg
cego na udzieleniu licencji
nych w umowie licencyna sprzeda¿ praw w³asspó³ce, PJB nie ma mo¿liwoœci
jnej
noœci intelektualnej
swobodnego wypowiedzenia
licencji w czasie funkcjonowania spó³ki

238

8. PODSUMOWANIE
Sprzeda¿ wyników prac
B+R

Udzielenie licencji na
wyniki prac B+R

Wniesienie wyników prac B+R
do spó³ki komercjalizuj¹cej

– nabywca jest odpowie- – PJB powinna zarz¹dzaæ – spó³ka komercjalizuj¹ca zarz¹dzialny za zarz¹dzanie
licencjami, m.in. monidza prawem w³asnoœci intelekprawem w³asnoœci intetorowaæ licencjobiorcê
tualnej w uzyskanym zakresie
lektualnej i jego wykow celu ustalenia, czy li- – w ten sposób PJB jest zwolniorzystywanie w praktyce,
cencjobiorca nie naruna od samodzielnego zarz¹w ten sposób PJB jest
sza licencji
dzania licencj¹
zwolniona od zarz¹dza- – ciê¿ar zarz¹dzania li– wdra¿aniem rozwi¹zania dla
nia prawem
cencj¹ w ca³oœci spobiznesu zajmuje siê spó³ka koczywa na PJB
mercjalizuj¹ca
– PJB musi posiadaæ wie- – PJB musi posiadaæ wie- – PJB musi znaæ zasady funkcjodzê z zakresu prawa
dzê z zakresu prawa
nowania spó³ki komercjalizuw³asnoœci intelektualnej
w³asnoœci intelektualnej
j¹cej (wiedza prawna) aby nieoraz kontraktów na etaoraz kontraktów, aby na
œwiadomie nie utraciæ kontroli
pie zawierania umowy
bie¿¹co podejmowaæ
nad spó³k¹, a w rezultacie nad
o przeniesienie praw
decyzje w sprawie relaprawami w³asnoœci intelektualw³asnoœci intelektualnej
cji z licencjobiorc¹
nej, umowa spó³ki i ewentualna nabywcê
nie umowa wspólników musi
zawieraæ mechanizmy zabezpieczaj¹ce prawa PJB
– mo¿liwoœæ
uzyskania – mo¿liwoœæ uzyskiwania – wniesienie prawa w³asnoœci inprzychodów w postaci
przychodów w postaci
telektualnej do spó³ki nastêpujednorazowej
zap³aty
op³at licencyjnych nieje zwykle w zamian za udzia³y,
lub zap³aty w ratach (w
zw³ocznie po udzieleniu – PJB uzyskuje przychód z kozale¿noœci od treœci
licencji (jeœli umowa tak
mercjalizacji B+R w postaci
umowy pomiêdzy PJB
stanowi)
dywidendy/podzia³u
zysku
a nabywc¹)
(jeœli spó³ka wypracuje zysk)
– zysk jest dzielony
wspólników

miêdzy

– poniewa¿ PJB poprzez – jeœli
wynagrodzenie – partnerem w spó³ce komercjasprzeda¿ praw w³asnoPJB bêdzie uzale¿nione
lizuj¹cej B+R mo¿e byæ podœci intelektualnej traci
od przychodów licenmiot wyspecjalizowany w prokontrolê nad nimi, nie
wadzeniu danego rodzaju procjobiorcy z komercjalijest istotne komu te
jektów (np. przedsiêbiorca
zacji rozwi¹zania, zaleprawa zostan¹ sprzedaz w³aœciwej bran¿y, manager
cane jest, aby zosta³a
ne
z doœwiadczeniem w bran¿y,
udzielona podmiotowi
fundusz inwestycyjny)
wyspecjalizowanemu
w komercjalizacji dane- – PJB nie musi posiadaæ kompego rozwi¹zania, co
tencji merytorycznych w zakrezwiêkszy szanse na
sie komercjalizacji danego rozuzyskanie przez PJB
wi¹zania
wy¿szych przychodów
z licencji

239

KOMERCJALIZACJA B+R DLA PRAKTYKÓW
Sprzeda¿ wyników prac
B+R

Udzielenie licencji na
wyniki prac B+R

Wniesienie wyników prac B+R
do spó³ki komercjalizuj¹cej

– sprzeda¿ praw w³asno- – komercjalizacja bezpo- – komercjalizacja poœrednia bêœci intelektualnej bêdzie
œrednia mo¿e byæ kodzie uzasadniona w szczególkorzystna, je¿eli komerrzystniejsza w przypadnoœci w projektach, w których
cjalizacja bêdzie ryzyku rozwi¹zañ nadaj¹PJB bêdzie chcia³o mieæ bezkowna z ekonomicznecych siê do bezpoœredpoœredni wp³yw na realizacjê
go punktu widzenia
niego
zastosowania
projektów wykonywanych przy
w gospodarce i nie wyu¿yciu wyników prac B+R,
magaj¹cych
przeproa tak¿e w takich, gdzie udzia³
wadzenia dodatkowych
PJB w projekcie bêdzie mia³
badañ w celu jego
kluczowe znaczenie dla powowdro¿enia
dzenia komercjalizacji
– takich sytuacjach wiêksze s¹ szanse na wynegocjowanie
korzystnych warunków finansowych z licencjobiorc¹
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Ka¿da z omówionych powy¿ej metod komercjalizacji wywo³uje inne konsekwencje o charakterze podatkowym, które zosta³y omówione
w tabeli 8.2
TABELA 8.2. KONSEKWENCJE PODATKOWE POSZCZEGÓLNYCH METOD
KOMERCJALIZACJI B+R
Forma komercjalizacji
Zagadnienie

Status podatkowy

Komercjalizacja Komercjalizacja
bezpoœrednia
poœrednia
(sprzeda¿,
(spó³ka
licencja)
kapita³owa)
PDOP – podatnik

PDOP – podatnik

VAT– podatnik

VAT– podatnik

Komercjalizacja
poœrednia (spó³ka
osobowa)
PDOP – opodatkowanie
na poziomie wspólników, spó³ka osobowa
nie jest podatnikiem
VAT – podatnik

Mo¿liwoœæ zastosowania
Tak
zwolnienia przedmiotowego do uzyskanych dochodów na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt Ustawy
o podatku dochodowym
od osób prawnych
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Nie

Tak (na poziomie
wspólnika / udzia³owca
w stosunku do PJB)

8. PODSUMOWANIE
Forma komercjalizacji
Zagadnienie

Komercjalizacja Komercjalizacja
bezpoœrednia
poœrednia
(sprzeda¿,
(spó³ka
licencja)
kapita³owa)

Komercjalizacja
poœrednia (spó³ka
osobowa)

Mo¿liwoœæ zastosowania
Tak
ulgi technologicznej (odliczenie od podatku w zw.
z wydatkami na technologie innowacyjne)

Tak

Tak (na poziomie
wspólnika / udzia³owca
w stosunku do PJB

Mo¿liwoœæ uzyskania sta- Nie
tusu Centrum BadawczoRozwojowego (wy¿sze
koszty uzyskania przychodu w zw. z wydatkami
na cele B+R)

Tak

Tak (teoretycznie dopuszczalne, mo¿liwe do
rozpatrzenia, nie ma
jednak jeszcze takich
przypadków, dlatego
w praktyce mog¹
wyst¹piæ trudnoœci na
etapie implementacji)

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ komercjalizacj¹ wyników prac B+R nie jest
procesem, który zaczyna siê w momencie podjêcia przez PJB decyzji
o sprzeda¿y wyników prac badawczych udzieleniu na nie licencji, czy te¿
wniesieniu ich do spó³ki (komercjalizacja sensu stricto). Komercjalizacja
wymaga szeregu dzia³añ poprzedzaj¹cych, bez których komercjalizacja
sensu stricto nie mo¿e mieæ miejsca, takich jak pozyskanie wyników prac
B+R ich odpowiednie zaksiêgowanie itp.
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CJALIZACJA
NR 1
B+R DLA PRAKTYKÓW

Aneks Nr 1
Pomoc publiczna a organizacje badawcze w Rozporz¹dzeniu 800
1

Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku
(dalej „Rozporz¹dzenie 800”) wprowadza nastêpuj¹ce definicje i klasyfikacje podmiotów sektora B+R.
1. Organizacja badawcza. Podmiot prywatny lub publiczny, taki jak
uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, bez wzglêdu na status prawny tego podmiotu lub sposób jego finansowania. G³ównym celem
organizacji badawczych jest prowadzenie badañ podstawowych, badañ przemys³owych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Do
celów organizacji badawczych nale¿y równie¿ rozpowszechnianie ich
wyników poprzez dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, publikacje lub transfer
technologii. Wszystkie zyski organizacji badawczych s¹ reinwestowane w dzia³alnoœæ badawcz¹, rozpowszechnianie jej wyników lub
dydaktykê. Przedsiêbiorstwa mog¹ wywieraæ wp³yw na organizacjê
badawcz¹ np. jako jej udzia³owcy/akcjonariusze lub cz³onkowie niemaj¹cy preferencyjnego dostêpu do potencja³u badawczego organizacji ani do wyników prowadzonych przez ni¹ badañ.
2. Badania podstawowe. S¹ to prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Prace podstawowe
nie s¹ przeznaczone do bezpoœredniego zastosowania w praktyce.
3. Badania przemys³owe. S¹ to badania planowane lub badania krytyczne nakierowane na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejêtnoœci, celem opracowania nowych produktów, procesów lub us³ug, lub te¿ celem wprowadzenia znacz¹cych ulepszeñ do istniej¹cych produktów,
procesów lub us³ug. Badania przemys³owe obejmuj¹ tworzenie elementów sk³adowych systemów z³o¿onych (stanowi¹cych niezbêdne
elementy badañ przemys³owych), szczególnie w celu walidacji technologii generycznych (z wyj¹tkiem prototypów).
4. Eksperymentalne prace rozwojowe. Prace maj¹ce na celu zdobywanie, ³¹czenie, kszta³towanie i wykorzystywanie dostêpnej aktualnie
wiedzy i umiejêtnoœci z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejêtnoœci na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub us³ug. Eksperymentalne prace rozwojowe mog¹ równie¿
obejmowaæ inne czynnoœci maj¹ce na celu definiowanie pojêciowe,
1

Dz. U. UE L 214, z dnia 9 sierpnia 2008 r., str. 3.
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planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub
us³ug. Czynnoœci te mog¹ obejmowaæ tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji, pod warunkiem, ¿e nie jest ona
przeznaczona do celów komercyjnych.
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CJALIZACJA
NR 2
B+R DLA PRAKTYKÓW

Aneks Nr 2
Podstawowe etapy komercjalizacji poœredniej – wnoszenie prawa
w³asnoœci intelektualnej do nowo tworzonej spó³ki
Lp.

Dzia³anie

Uwagi

1.

Okreœlenie wyniku prac B+R PJB powinna wyodrêbniæ rozwi¹zanie, które bêdzie
(dalej „rozwi¹zanie”), który bê- przedmiotem komercjalizacji oraz okreœliæ jego zadzie podlegaæ komercjalizacji. kres.

2.

Audyt prawny rozwi¹zania.

3.

Wycena wartoœci rozwi¹zania. Przed wyborem partnera powinna zostaæ wykonana
co najmniej wstêpna wycena rozwi¹zania. Wycena
pozwoli ustaliæ, jaka procedura kontrolna bêdzie
musia³a zostaæ zastosowana w zwi¹zku z komercjalizacj¹ prawa w³asnoœci intelektualnej (np. zgoda
Ministra Skarbu lub zg³oszenie do ministra nadzoruj¹cego/Prezesa PAN). Wartoœæ rozwi¹zania bêdzie jednym z czynników decyduj¹cych o pozycji
PJB w spó³ce komercjalizuj¹cej.

4.

Wybór partnera, z którym zo- Partnerem PJB w spó³ce komercjalizuj¹cej powistanie za³o¿ona spó³ka komer- nien byæ podmiot gwarantuj¹cy powodzenie projecjalizuj¹ca.
ktu.

5.

Zawarcie porozumienia doty- Porozumienie dotycz¹ce wspó³pracy (np. list intencz¹cego
wspó³pracy
PJB cyjny) powinno okreœlaæ podstawowe ustalenia
i partnera.
stron w zakresie wspó³pracy (np. zasady dzia³ania
przysz³ej spó³ki z udzia³em PJB, iloœæ udzia³ów/akcji
przys³uguj¹cych PJB, uprawnienia w zwi¹zku z powo³ywaniem cz³onków organów). Porozumie nie
mo¿e okreœlaæ sankcji dla PJB na wypadek niemo¿liwoœci realizacji porozumienia ze wzglêdu
na brak stosownych zgód.

6.

Przygotowanie projektu umo- Jeœli w zwi¹zku z wniesieniem prawa w³asnoœci inwy spó³ki komercjalizuj¹cej.
telektualnej do spó³ki konieczne bêdzie zastosowanie procedury kontrolnej, powinien zostaæ sporz¹dzony projekt umowy spó³ki, który zostanie za³¹czony do wniosku o wyra¿enie zgody na rozporz¹dzenie prawem w³asnoœci intelektualnej lub zawiadomienia o rozporz¹dzeniu prawem w³asnoœci intelektualnej (zob. ni¿ej).

Celem audytu powinno byæ ustalenie zakresu uprawnieñ PJB do rozwi¹zania, w szczególnoœci czy zosta³y podjête czynnoœci maj¹ce celu uzyskanie
ochrony rozwi¹zania (np. patentu, know-how).
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Lp.

Dzia³anie

Uwagi

7.

Uzyskanie zgody na za³o¿enie Instytut PAN powinien uzyskaæ zgodê Ministra Naspó³ki
uki, instytut badawczy zgodê ministra nadzoruj¹cego, na za³o¿enie spó³ki

8.

Zg³oszenie zamiaru rozporz¹dzenia prawem w³asnoœci intelektualnej (PAN i instytuty badawcze)

Zamiar dokonania czynnoœci prawnej maj¹cej za
przedmiot mienie instytutu badawczego zaliczone
zgodnie z odrêbnymi przepisami do aktywów trwa³ych o wartoœci rynkowej wy¿szej ni¿ (wyra¿ona
w z³) kwota 20 000 €, polegaj¹cej na wniesieniu do
spó³ki lub fundacji podlega zg³oszeniu przez instytut badawczy ministrowi sprawuj¹cemu nad nim
nadzór. Minister sprawuj¹cy nadzór mo¿e, w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania zg³oszenia, nie
wyraziæ zgody na dokonanie czynnoœci prawnej
objêtej zamiarem.
Rozporz¹dzenie sk³adnikami aktywów trwa³ych instytutu PAN o wartoœci rynkowej przekraczaj¹cej
(wyra¿on¹ w z³otych) kwotê 20 000 € wymaga zgody Prezesa PAN.

9.

Przygotowanie i z³o¿enie do
Ministra
Skarbu
wniosku
o udzielenie zgody na rozporz¹dzenie prawem w³asnoœci
intelektualnej (tj. wniesieniem
go do spó³ki), o ile wartoœæ
prawa przekracza (wyra¿on¹
w z³) kwotê 50 000 €.

Wniosek powinien zawieraæ:
a) wskazanie przedmiotu (prawa), który bêdzie
przedmiotem rozporz¹dzenia, z wyszczególnieniem
danych ewidencyjnych identyfikuj¹cych sk³adniki
aktywów trwa³ych,
b) wartoœæ rynkow¹ przedmiotu rozporz¹dzenia,
c) sposób rozporz¹dzenia (np. wskazanie, ¿e
przedmiot zostanie wniesiony do spó³ki lub oddany
do korzystania na podstawie umowy prawa cywilnego),
d) podmiot, na rzecz którego nast¹pi rozporz¹dzenie,
e) uzasadnienie gospodarcze czynnoœci prawnej.
Do wniosku do³¹cza siê:
a) wycenê rzeczoznawcy albo oœwiadczenie PJB –
je¿eli wartoœæ rynkow¹ przedmiotu rozporz¹dzenia
mo¿na ustaliæ na podstawie opublikowanych cenników lub notowañ gie³dowych, albo je¿eli koszt wyceny przewy¿sza 20% wartoœci bilansowej przedmiotu rozporz¹dzenia,
b) projekt umowy, na podstawie której ma byæ dokonane rozporz¹dzenie,
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Lp.

Dzia³anie

Uwagi
c) inne dokumenty potwierdzaj¹ce dane i informacje zawarte we wniosku (instytut PAN powinien
do³¹czyæ zgodê Prezesa i Prezydium PAN na dokonanie czynnoœci).

11.

Zawarcie umowy spó³ki i wniesienie prawa w³asnoœci intelektualnej do spó³ki, rejestracja
spó³ki w rejestrze przedsiêbiorców KRS.

W wyniku utworzenia spó³ki powstaje nowy podmiot
prawny, który powinien wykorzystywaæ rozwi¹zanie
objête prawem w³asnoœci intelektualnej w celu jego
komercjalizacji.
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NR 3
B+R DLA PRAKTYKÓW

Aneks Nr 3
Spó³ki kapita³owe oraz spó³ki osobowe
1.1. Spó³ki kapita³owe
Spó³kami kapita³owymi s¹ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (sp.
z o.o.) i spó³ki akcyjne (S.A.). W odró¿nieniu od spó³ek osobowych, spó³ki
kapita³owe posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹, co oznacza, ¿e s¹ one podmiotami prawa, w pe³ni niezale¿nymi od swoich wspólników. Spó³ki kapita³owe mog¹ nabywaæ maj¹tek i zaci¹gaæ zobowi¹zania.

1

O atrakcyjnoœci prowadzenia dzia³alnoœci z wykorzystaniem formy spó³ki
kapita³owej decyduje przede wszystkim zasada, ¿e PJB jako wspólnik
(akcjonariusz) nie podnosi osobistej odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki kapita³owej. Oznacza to, ¿e wierzyciele spó³ki mog¹ dochodziæ zap³aty za d³ugi spó³ki wy³¹cznie od spó³ki (w wyj¹tkowych sytuacjach – w przypadku spó³ki z o.o. – tak¿e od cz³onków zarz¹du1).

2

Podstawowym warunkiem utworzenia spó³ki kapita³owej jest zawi¹zanie
spó³ki poprzez zawarcie umowy. W przypadku sp. z o.o. zawierana jest
umowa spó³ki, a gdy spó³kê zawi¹zuje sama PJB, akt za³o¿ycielski
(spó³ka jednoosobowa). W spó³ce akcyjnej rolê umowy pe³ni statut. Umowa spó³ki oraz statut musz¹ zostaæ sporz¹dzone pod rygorem niewa¿noœci w formie aktu notarialnego. Umowa spó³ki okreœla, czy spó³ka zawarta jest na czas okreœlony czy nieokreœlony.

3

Z momentem zawarcia umowy spó³ki, a¿ do czasu wpisu spó³ki do rejestru przedsiêbiorców KRS, spó³ka posiada status tzw. spó³ki kapita³owej
w organizacji. Spó³ka kapita³owa w organizacji mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania, nabywaæ prawa, w tym zawieraæ umowy, oraz pozywaæ lub byæ
pozywana. Spó³ka kapita³owa w organizacji uzyskuje osobowoœæ prawn¹
po wydaniu postanowienia o wpisie do rejestru przedsiêbiorców KRS,

4

1

Zgodnie z art. 299 Kodeksu spó³ek handlowych, je¿eli egzekucja przeciwko spó³ce
oka¿e siê bezskuteczna, cz³onkowie zarz¹du odpowiadaj¹ solidarnie za jej zobowi¹zania. Cz³onek zarz¹du mo¿e siê uwolniæ od odpowiedzialnoœci, je¿eli wyka¿e, ¿e we
w³aœciwym czasie zg³oszono wniosek o og³oszenie upad³oœci lub wszczêto postêpowanie uk³adowe, albo ¿e niezg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³oœci oraz niewszczêcie postêpowania uk³adowego nast¹pi³o nie z jego winy, albo ¿e pomimo niezg³oszenia wniosku o og³oszenie upad³oœci oraz niewszczêcia postêpowania uk³ado.
wego wierzyciel nie poniós³ szkody
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z momentem jej wpisu do rejestru. Wniosek o wpis spó³ki do rejestru musi
zostaæ z³o¿ony w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia zawarcia umowy spó³ki,
w przeciwnym razie umowa spó³ki ulegnie rozwi¹zaniu.

5

Podstawowym obowi¹zkiem PJB zarówno jako wspólnika sp. z o.o. jak
i akcjonariusza spó³ki akcyjnej jest wniesienie wk³adu, czyli kwoty pieniê¿nej, rzeczy lub prawa maj¹tkowego celem pokrycia kapita³u zak³adowego. Kapita³ zak³adowy tworzonej spó³ki kapita³owej to pierwotny wk³ad
wspólników/akcjonariuszy wniesiony przy zak³adaniu spó³ki, dlatego czêsto jest nazywany kapita³em za³o¿ycielskim. Nie oznacza to jednak, ¿e
przez ca³y okres trwania spó³ki kapita³ zak³adowy musi pozostaæ taki sam.
Kapita³ zak³adowy mo¿e byæ w trakcie trwania spó³ki podwy¿szany lub
obni¿any (nie mo¿e on byæ jednak ni¿szy od minimum okreœlonego w kodeksie spó³ek handlowych).
1.1.1. Spó³ka z o.o.

6

Spó³ka z o.o. mo¿e zostaæ utworzona przez jeden lub kilka podmiotów
(wspólników), zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne, jak równie¿
przez jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej (np.
spó³ki osobowe). Spó³ka z o.o. nie mo¿e byæ jednak zawi¹zana przez inn¹
2
jednoosobow¹ spó³kê z o.o. . Prawo nie ogranicza liczby wspólników, dlatego udzia³owcem sp. z o.o. mo¿e byæ zarówno jeden podmiot jak i wiêksza ich liczba.

7

Pierwszym etapem w tworzeniu spó³ki z o.o. jest zawarcie umowy spó³ki,
która, pod rygorem niewa¿noœci, powinna mieæ formê aktu notarialnego.
W umowie spó³ki nale¿y okreœliæ w szczególnoœci:
1) firmê i siedzibê spó³ki,
2) przedmiot dzia³alnoœci spó³ki,
3) wysokoœæ kapita³u zak³adowego,
4) czy PJB i inni wspólnicy mog¹ mieæ wiêcej ni¿ jeden udzia³,
5) liczbê i wartoœæ nominaln¹ udzia³ów objêtych przez poszczególnych
wspólników oraz
6) czas trwania spó³ki, je¿eli jest oznaczony.

8

Kapita³ zak³adowy (jego minimalna wartoœæ to 5 000 z³) dzieli siê na
udzia³y o równej lub nierównej wysokoœci (minimalnie 50 z³), które PJB
2
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mo¿e obj¹æ w zamian za wniesienie wk³adu. Wk³ad (pieniê¿ny lub niepieniê¿ny) musi zostaæ wniesiony do spó³ki przed zg³oszeniem spó³ki do rejestru przedsiêbiorców KRS. Moment wniesienia wk³adów nie mo¿e zostaæ przesuniêty w czasie. Wk³ad nie mo¿e byæ równie¿ ni¿szy ni¿ wartoœæ
nominalna udzia³ów obejmowanych przez PJB. Do wniosku o wpis spó³ki
do rejestru za³¹czane jest oœwiadczenie zarz¹du o pokryciu kapita³u
zak³adowego spó³ki w ca³oœci przez wszystkich wspólników spó³ki3.
Wk³ad pieniê¿ny mo¿e zostaæ przekazany gotówkowo lub przelewem
bankowym (pod pewnymi warunkami równie¿ czekiem lub wekslem).
Wk³ady niepieniê¿ne wnoszone s¹ zazwyczaj na podstawie odpowiedniej umowy przenosz¹cej w³asnoœæ rzeczy lub prawo maj¹tkowe wnoszone do spó³ki. W przypadku wnoszenia przez PJB praw w³asnoœci intelektualnej do spó³ki z o.o., wk³ad ten powinien byæ szczegó³owo okreœlony
w umowie spó³ki wraz ze wskazaniem na PJB jako wspólnika wnosz¹cego
taki wk³ad. Umowa spó³ki powinna równie¿ okreœlaæ liczbê i wartoœæ nominaln¹ udzia³ów, które PJB obejmuje w zamian za wk³ad. Wartoœæ praw
w³asnoœci intelektualnej powinna byæ wczeœniej dok³adnie wyceniona. Je¿eli oka¿e siê, ¿e wartoœæ tych praw zosta³a znacznie zawy¿ona w stosunku do ich wartoœci zbywczej w dniu zawarcia umowy spó³ki, PJB oraz
cz³onkowie zarz¹du, którzy, wiedz¹c o tym, zg³osili spó³kê do rejestru
przedsiêbiorców KRS, obowi¹zani bêd¹ solidarnie wyrównaæ spó³ce
brakuj¹c¹ wartoœæ.

9

UWAGA!
PJB mo¿e posiadaæ udzia³y uprzywilejowane co do prawa g³osu
oraz w zakresie prawa do dywidendy (w obydwu przypadkach postanowienia umowy spó³ki musz¹ przewidywaæ takie uprzywilejowanie).
Uprzywilejowanie dotycz¹ce prawa g³osu mo¿e przyznawaæ PJB
maksymalnie 3 g³osy na jeden udzia³.
Uprzywilejowanie dotycz¹ce prawa do dywidendy mo¿e przyznawaæ PJB dywidendê, która przewy¿sza (nie wiêcej ni¿ o po³owê)
dywidendê przys³uguj¹c¹ udzia³om nieuprzywilejowanym.

10

Spó³ka z o.o. jako osoba prawna dzia³a przez swoje organy, którymi s¹
zarz¹d, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (ustanowienie rady nad-

11

3

Art. 167 § 1 pkt 2 Kodeksu spó³ek handlowych.
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zorczej i komisji rewizyjnej jest obowi¹zkowe tylko w okreœlonych przypadkach) oraz zgromadzenie wspólników. Zarz¹d spó³ki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spó³ki i jej reprezentowanie „na zewn¹trz”.
Przepisy nie okreœlaj¹ dok³adnej liczby cz³onków zarz¹du (stanowi¹c, i¿
zarz¹d sk³ada siê z jednego albo wiêkszej liczby cz³onków), liczbê tê
mo¿e precyzowaæ umowa spó³ki. Cz³onkiem zarz¹du mog¹ byæ zarówno
wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona. Je¿eli umowa spó³ki nie stanowi
inaczej, cz³onkowie zarz¹du s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez zgromadzenie wspólników spó³ki.

12

Zgromadzenie wspólników mo¿e powo³aæ radê nadzorcz¹ lub komisjê rewizyjn¹ (mo¿e powo³aæ jeden z tych podmiotów, obydwa, lub w ogóle ich
nie powo³ywaæ). Organy te powinny sk³adaæ siê co najmniej z trzech
cz³onków. Do zadañ rady nadzorczej nale¿y sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³ki, we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci. Natomiast komisja
rewizyjna ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdania z dzia³alnoœci
spó³ki, jak równie¿ wnioski zarz¹du dotycz¹ce podzia³u zysku lub pokrycia straty. Komisja rewizyjna sk³ada zgromadzeniu wspólników coroczne
pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

13

Cech¹ spó³ki z o.o., jako spó³ki kapita³owej, jest brak ponoszenia odpowiedzialnoœci przez PJB jako wspólnika za zobowi¹zania spó³ki. Istniej¹
jednak sytuacje, kiedy odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹ bêd¹ ponosili
cz³onkowie zarz¹du spó³ki, zalicza siê do nich:
1) podanie fa³szywego oœwiadczenia o wniesieniu wk³adów na pokrycie
kapita³u zak³adowego;
2) wyrz¹dzenie spó³ce szkody dzia³aniem lub zaniechaniem sprzecznym
z prawem lub umow¹ spó³ki (tak¹ sam¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹
cz³onkowie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorzy);
3) sytuacja, w której egzekucja przeciwko spó³ce oka¿e siê bezskuteczna (wtedy cz³onek zarz¹du odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za zobowi¹zania spó³ki), chyba ¿e: we w³aœciwym czasie zg³oszono wniosek o og³oszenie upad³oœci lub wszczêto postêpowanie uk³adowe;
niezg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³oœci oraz niewszczêcie postêpowania uk³adowego nast¹pi³o nie z winy cz³onka zarz¹du; pomimo niezg³oszenia wniosku o og³oszenie upad³oœci oraz niewszczêcia
postêpowania uk³adowego wierzyciel nie poniós³ szkody.
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1.1.2. Spó³ka akcyjna

Spó³ka akcyjna mo¿e zostaæ zawi¹zana przez jedn¹ albo wiêcej osób (jedynym ograniczeniem jest – tak jak w spó³ce z o.o. – zakaz zawi¹zania
spó³ki akcyjnej przez jednoosobow¹ spó³kê z o.o.). Konstrukcja spó³ki
akcyjnej jest bardziej skomplikowana ni¿ konstrukcja spó³ki z o.o. Utworzenie spó³ki akcyjnej wymaga sporz¹dzenia statutu spó³ki w formie aktu
notarialnego, pod rygorem niewa¿noœci. Statut spó³ki powinien okreœlaæ
rodzaje i liczbê akcji oraz sposób partycypowania akcjonariuszy w zysku
i podziale maj¹tku. Co do zasady PJB jako akcjonariusz spó³ki nie bêdzie
ponosiæ odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki.

14

Spó³ka akcyjna dzia³a przez organy, którymi s¹: zarz¹d, prowadz¹cy sprawy spó³ki i reprezentuj¹cy spó³kê na zewn¹trz, rada nadzorcza wykonuj¹ca sta³y nadzór nad zarz¹dem oraz walne zgromadzenie.

15

Minimalny kapita³ zak³adowy spó³ki akcyjnej wynosi 100 000 z³. Dzieli siê
on na akcje o równej wartoœci nominalnej (minimalna wartoœæ nominalna
akcji to 1 gr). Akcje mog¹ zostaæ objête przez PJB jako akcjonariusza,
w zamian za wnoszone przez ni¹ wk³ady. Zasady wnoszenia wk³adów s¹
analogiczne do zasad dotycz¹cych spó³ki z o.o., z tym zastrze¿eniem, ¿e
wk³ady niepieniê¿ne wnoszone do spó³ki akcyjnej powinny zawsze zostaæ
poddane wycenie.

16

UWAGA!
PJB mo¿e posiadaæ akcje uprzywilejowane co do prawa g³osu
oraz w zakresie prawa do dywidendy (w obydwu przypadkach postanowienia statutu spó³ki musz¹ przewidywaæ takie uprzywilejowanie).
Uprzywilejowanie dotycz¹ce prawa g³osu mo¿e przyznawaæ PJB
maksymalnie 2 g³osy na jedn¹ akcjê.
Uprzywilejowanie dotycz¹ce prawa do dywidendy mo¿e przyznawaæ PJB dywidendê, która przewy¿sza (nie wiêcej ni¿ o po³owê)
dywidendê przys³uguj¹c¹ akcjom nieuprzywilejowanym.

17

W spó³ce akcyjnej obowi¹zuj¹ szczególne zasady dotycz¹ce wnoszenia
wk³adów niepieniê¿nych. Obejmuj¹ one sporz¹dzenie wyceny, która zostaje zawarta w sprawozdaniu za³o¿ycieli. W sprawozdaniu tym za³o¿yciele powinni, m.in. przedstawiæ:

18
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a)
b)
c)
d)

przedmiot wk³adów niepieniê¿nych,
liczbê i rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji,
osoby, które wnosz¹ wk³ady niepieniê¿ne oraz
zastosowan¹ metodê wyceny wk³adów.

19

Sprawozdanie za³o¿ycieli podlega badaniu przez bieg³ego rewidenta,
a je¿eli zachodzi taka potrzeba, kilku bieg³ych rewidentów. Bieg³ego rewidenta wyznacza s¹d rejestrowy.

20

Akcje, które zosta³y objête w zamian za wk³ad niepieniê¿ny powinny pozo4
staæ akcjami imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbli¿sze zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym wyst¹pi³o pokrycie tych akcji. Nie mog¹ byæ w tym
czasie zbywane ani zastawiane.

21

Powy¿sze zasady maj¹ chroniæ przede wszystkim wierzycieli spó³ki akcyjnej przed przeszacowaniem jej maj¹tku. Zabezpieczaj¹ równie¿ akcjonariuszy przed zmniejszeniem zysków, spowodowanym zmniejszeniem maj¹tku spó³ki przez b³êdn¹ wycenê. Jest to równie¿ œrodek zapobiegaj¹cy
pozornemu wniesieniu wk³adów. Sytuacja taka ma miejsce, gdy przedmiot wk³adu nie istnieje w momencie zawarcia umowy za³o¿ycielskiej lub
gdy np. wk³ad nie ma ¿adnej wartoœci (mo¿e siê to zdarzyæ w szczególnoœci przy wnoszeniu takich wk³adów jak know-how czy goodwill).

22

UWAGA!
Wartoœæ praw w³asnoœci intelektualnej, wnoszonych do spó³ki
akcyjnej tytu³em wk³adu musi zostaæ poddana wycenie najpóŸniej
w momencie zawi¹zywania spó³ki. W tym celu za³o¿yciele spó³ki
sporz¹dzaj¹ sprawozdanie, które nastêpnie jest badane przez
bieg³ego rewidenta.

23

Rezultatem badania przeprowadzonego przez bieg³ego rewidenta jest opinia, która powinna ustaliæ tzw. wartoœæ godziw¹ wk³adów. Wartoœæ godziw¹ mo¿na zdefiniowaæ jako kwotê, za któr¹ dany sk³adnik maj¹tkowy
4

254

Akcja imienna to akcja, z której uprawniona jest osoba wskazana w dokumencie akcji,
przez co akcja jest przypisana do konkretnej osoby wymienionej w dokumencie z imienia i nazwiska. Przeciwieñstwem jest akcja na okaziciela, czyli na ka¿dorazowego posiadacza akcji.

ANEKS NR 3

móg³by zostaæ wymieniony pomiêdzy zainteresowanymi i dobrze poinfor5
mowanymi, niepowi¹zanymi stronami umowy .
1.2. Spó³ki osobowe
1.2.1. Spó³ka jawna

Do powstania spó³ki jawnej wymagane jest zawarcie umowy spó³ki, pod
rygorem niewa¿noœci w formie pisemnej, oraz wpisanie spó³ki do rejestru
przedsiêbiorców KRS. Umowa spó³ki jawnej powinna zawieraæ:
1) firmê i siedzibê spó³ki;
2) okreœlenie wk³adów wnoszonych przez ka¿dego ze wspólników i ich
wartoœæ;
3) przedmiot dzia³alnoœci spó³ki oraz
4) czas trwania spó³ki, je¿eli jest oznaczony.

24

Zg³oszenie do rejestru mo¿e zostaæ dokonane przez ka¿dego wspólnika
spó³ki (czyli równie¿ przez PJB).

25

Ka¿dy ze wspólników, w tym PJB, ma prawo i obowi¹zek prowadzenia
spraw spó³ki jawnej bez dodatkowego wynagrodzenia. Jednak umowa
spó³ki mo¿e wprowadzaæ w tej mierze pewne modyfikacje, np. powierzaj¹c prowadzenie spraw spó³ki jednemu lub kilku wspólnikom. Obligatoryjne jest jednak prowadzenie spraw spó³ki przez co najmniej jednego
wspólnika. Zabronione jest powierzenie prowadzenia spraw spó³ki osobom trzecim, z zupe³nym wy³¹czeniem wspólników. W przypadku czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ych czynnoœci spó³ki, wymagana jest
jednomyœlna uchwa³a wszystkich wspólników (ta kategoria czynnoœci nie
jest zdefiniowana, ale jej przyk³adem mo¿e byæ zaci¹gniêcie wysokiej po¿yczki, lub nabycie nieruchomoœci, o ile podejmowanie takich dzia³añ nie
stanowi przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki).

26

Firma spó³ki jawnej (rozumiana potocznie jako nazwa spó³ki) powinna zawieraæ nazwiska lub firmy (w przypadku, gdy wspólnikiem jest inna
spó³ka) wszystkich wspólników, jednego z nich lub tylko kilku, z oznaczeniem „spó³ka jawna” (lub ze skrótem „sp.j.”).

27

5

Art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 o rachunkowoœci.
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1.2.2. Spó³ka komandytowa

28

Charakterystyczn¹ cech¹ spó³ki komandytowej, odró¿niaj¹c¹ j¹ od spó³ki
jawnej, s¹ inne zasady odpowiedzialnoœci wspólników za zobowi¹zania
spó³ki. Przynajmniej jeden wspólnik spó³ki powinien ponosiæ nieograniczon¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania spó³ki (tzw. komplementariusz) a odpowiedzialnoœæ przynajmniej jednego wspólnika powinna byæ
ograniczona (komandytariusz).

29

Komplementariusz ponosi odpowiedzialnoœæ analogiczn¹ do odpowiedzialnoœci wspólnika spó³ki jawnej, czyli odpowiada za zobowi¹zania
spó³ki ca³ym swoim maj¹tkiem, solidarnie i subsydiarnie wraz z innymi komplementariuszami i spó³k¹. Komandytariusz natomiast odpowiada za zobowi¹zania tylko do okreœlonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej. Komandytariusz zwolniony jest natomiast z odpowiedzialnoœci w zakresie wniesionego wk³adu.

30

Suma komandytowa powinna zostaæ okreœlona w umowie spó³ki. Jest
ona równie¿ ujawniona w rejestrze przedsiêbiorców KRS, poniewa¿ ma
zasadnicze znaczenie dla wierzycieli spó³ki. Dopuszcza siê wniesienie
przez komandytariusza wk³adu do spó³ki w wartoœci ni¿szej ni¿ suma komandytowa, wówczas jednak komandytariusz ponosi wzglêdem wierzycieli spó³ki odpowiedzialnoœæ finansow¹, w wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy
wysokoœci¹ sumy komandytowej a wartoœci¹ wniesionego wk³adu.

31

PRZYK£AD

W umowie spó³ki, suma komandytowa PJB zosta³a okreœlona na poziomie 100 000 z³. PJB, jako komandytariusz wnios³a do spó³ki wk³ad
w wysokoœci 60 000 z³. Kwota, do której PJB bêdzie odpowiada³a wobec wierzycieli wynosi zatem 40 000 z³.

32

Komplementariusz reprezentuje spó³kê, je¿eli na mocy umowy spó³ki albo
prawomocnego orzeczenia s¹du nie zosta³ tego prawa pozbawiony. Komandytariusz mo¿e reprezentowaæ spó³kê tylko jako pe³nomocnik, a gdy
przekroczy zakres umocowania bêdzie odpowiada³ tak jak komplementariusz za ewentualne negatywne skutki dla spó³ki.

33

Umowa spó³ki powinna zostaæ zawarta w formie aktu notarialnego, pod
rygorem niewa¿noœci, a do powstania spó³ki potrzebny jest wpis spó³ki do
rejestru przedsiêbiorców KRS. Firma spó³ki (rozumiana potocznie jako na256
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zwa spó³ki) powinna zawieraæ nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spó³ka komandytowa” (dopuszczalne
jest u¿ywanie w obrocie skrótu „sp. k.”). Dopuszczalne jest ujawnienie
w firmie nazwiska (lub firmy) komandytariusza, w takiej sytuacji bêdzie on
jednak odpowiada³ bez ograniczenia za zobowi¹zania spó³ki komandytowej (czyli tak jak komplementariusz).
1.2.3. Spó³ka komandytowo-akcyjna

W spó³ce komandytowo-akcyjnej wspólnikami s¹: komplementariusze,
którzy za zobowi¹zania spó³ki odpowiadaj¹ bez ograniczeñ oraz akcjonariusze, którzy nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki. Spó³ka komandytowo-akcyjna mo¿e byæ zawi¹zana przez co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego akcjonariusza.

34

W celu utworzenia spó³ki, wspólnicy podpisuj¹ statut sporz¹dzony w formie aktu notarialnego. Oprócz standardowych zapisów, statut spó³ki komandytowo–akcyjnej powinien zawieraæ:
1) oznaczenie wk³adów i wartoœæ wk³adów wnoszonych przez komplementariusza (jeœli taki wk³ad jest wnoszony);
2) wysokoœæ kapita³u zak³adowego oraz sposób jego zebrania;
3) wartoœæ nominaln¹ akcji;
4) liczbê akcji ze wskazaniem czy s¹ akcjami imiennymi, czy na okaziciela.

35

Je¿eli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej, statut
powinien okreœlaæ równie¿ sposób ich organizacji.

36

W spó³ce komandytowo-akcyjnej wystêpuje kapita³ zak³adowy, którego
minimalna wysokoœæ to 50 000 z³. Organem spó³ki jest walne zgromadzenie, spó³ka mo¿e posiadaæ równie¿ radê nadzorcz¹.

37

Co do zasady, reprezentacj¹ oraz prowadzeniem spraw spó³ki zajmuj¹
siê komplementariusze, jednak¿e mog¹ zostaæ oni na mocy statutu lub
prawomocnego orzeczenia s¹dowego pozbawieni tego prawa. Akcjonariusze mog¹ reprezentowaæ spó³kê, ale jedynie na podstawie i w granicach udzielonego pe³nomocnictwa (ponosz¹ oni pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za skutki czynnoœci dokonanej bez pe³nomocnictwa lub z przekroczeniem
jego granic).

38
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39

Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej (rozumiana potocznie jako nazwa
spó³ki) powinna zawieraæ nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy
oraz dodatkowe oznaczenie „spó³ka komandytowo-akcyjna” (dopuszcza
siê skrót „S.K.A.”).
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Aneks Nr 4
Konsekwencje podatkowe dzia³alnoœci spó³ek komercjalizuj¹cych
wyniki prac B+R zak³adanych przez Pañstwowe Jednostki
Badawcze
Instytuty badawcze mog¹ tworzyæ wy³¹cznie spó³ki kapita³owe. Natomiast
Instytuty naukowe PAN i uczelnie mog¹ uczestniczyæ równie¿ w spó³kach
osobowych (z pewnymi ograniczeniami wynikaj¹cymi z zakresu odpowiedzialnoœci wspólników).

1

1.1. Status podatkowy spó³ek z udzia³em PJB
1.1.1. Podatek dochodowy

Spó³ki kapita³owe. Spó³ki kapita³owe maj¹ osobowoœæ prawn¹ i s¹ poda1
tnikami podatku dochodowego od osób prawnych .

2

UWAGA!
Spó³ki kapita³owe podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na takich samych zasadach jak PJB.
Jednak w przeciwieñstwie do PJB, spó³ki (w tym spó³ki tworzone
z udzia³em PJB) nie s¹ uprawnione do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, na zasadach okreœlonych w art. 17
ust. 1 pkt 4 Ustawy podatku dochodowym od osób prawnych
(w zwi¹zku z przeznaczeniem i wydatkowaniem dochodu na
okreœlone w ustawie cele statutowe).

3

Fakt, ¿e dochód spó³ki kapita³owej nie podlega zwolnieniu okreœlonemu
w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
a tym samym jest co do zasady, w ca³oœci opodatkowany, mo¿e poœrednio wp³ywaæ na sytuacjê PJB bêd¹cego udzia³owcem/akcjonariuszem
ww. spó³ki. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e w rezultacie opodatkowania dochodu spó³ki kapita³owej dojdzie do zmniejszenia zysku i dywidendy, jak¹
spó³ka wyp³aci udzia³owcom/akcjonariuszom (czyli np. PJB).

4

Mimo to patrz¹c na ww. zagadnienie ca³oœciowo, nale¿y stwierdziæ, i¿
charakter spó³ki jako podmiotu z definicji nastawionego na osi¹ganie zy-

5

1

Por. art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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sku, a nie realizacjê celów statutowych, jak równie¿ inne czynniki biznesowe (takie jak np. dostêp do kapita³u, u³atwienia w procesie decyzyjnym
itp.) mog¹ sprawiæ, ¿e ta forma komercjalizacji bêdzie dla PJB bardziej
atrakcyjna ni¿ komercjalizacja bezpoœrednia (sprzeda¿ lub udzielenie licencji).

6

Ponadto, ze wzglêdu na wspierany przez pañstwo innowacyjny profil prowadzonej dzia³alnoœci, spó³ki maj¹ce na celu komercjalizacjê wyników
prac B+R mog¹ skorzystaæ z nastêpuj¹cych preferencji przeznaczonych
dla podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych w obszarze badañ i rozwoju:
a) mo¿liwoœæ uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej2,
3
b) tzw. ulga technologiczna .

7

Istnienie powy¿szych zachêt podatkowych mo¿e w praktyce powodowaæ
zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych spó³ek komercjalizuj¹cych wyniki
prac B+R. W konsekwencji ww. zachêty mog¹ prze³o¿yæ siê na wy¿szy
zysk PJB (w formie dywidendy od zysku spó³ki).

8

UWAGA!
Wada: Komercjalizacja wyników prac B+R przez spó³kê prawa
handlowego uniemo¿liwia skorzystanie ze zwolnienia podatkowego dochodów z komercjalizacji wyników prac B+R ze wzglêdu na
ich przeznaczenie i wydatkowanie na cele statutowe.
Zaleta: Spó³ka prawa handlowego, operacyjnie, ma wiêksze mo¿liwoœci pozyskiwania kapita³u ni¿ PJB. Jednoczeœnie, spó³ka mo¿e
skorzystaæ z ulg i preferencji podatkowych dla dzia³alnoœci innowacyjnej, np. ulga technologiczna, status centrum badawczo-rozwojowego.

9

Status centrum badawczo-rozwojowego. Przedsiêbiorcy (w tym spó³ki
z udzia³em PJB, komercjalizuj¹ce wyniki prac B+R) mog¹ staraæ siê
o uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (dalej „CBR”). Podstaw¹ do nadania spó³ce statusu CBR jest wniosek sk³adany do ministra
gospodarki, wykazuj¹cy spe³nienie przez przedsiêbiorstwo warunków
2
3
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œwiadcz¹cych o innowacyjnym profilu dzia³alnoœci oraz o jego doœwiadczeniu w tym zakresie.
Preferencjê podatkow¹ maj¹c¹ zastosowanie do CBR, stanowi prawo do
dokonywania comiesiêcznych odpisów na utworzenie tzw. funduszu innowacyjnoœci. Wysokoœæ odpisu nie mo¿e przekroczyæ 20% przychodów
osi¹gniêtych w danym miesi¹cu4. Œrodki na fundusz innowacyjnoœci powinny zostaæ przekazane na odrêbny rachunek bankowy w terminie do 15
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³ dokonany odpis. Œrodki z funduszu innowacyjnoœci powinny zostaæ wykorzystane na
pokrywanie kosztów badañ i prac rozwojowych oraz kosztów zwi¹zanych
z uzyskaniem patentu na wynalazek5.

10

Korzyœci¹ podatkow¹ zwi¹zan¹ z funduszem innowacyjnoœci jest fakt, i¿
kwota odpisu jest kosztem podatkowym i pomniejsza podstawê opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto, w momencie sprzeda¿y wyników prac B+R, CBR ma prawo do pomniejszenia
podstawy opodatkowania o kwotê poniesionych wydatków z funduszu innowacyjnoœci (tj. o koszty, które zosta³y sfinansowane z rachunku bankowego, na którym znajduj¹ siê œrodki finansowe przeznaczone na fundusz
innowacyjnoœci).

11

12

PRZYK£AD

Spó³ka ABC o statusie CBR osi¹gnê³a w marcu przychód w wysokoœci
100 000 z³. W tym samym miesi¹cu spó³ka dokona³a odpisu na fundusz innowacyjnoœci w wysokoœci 20% miesiêcznego przychodu – tj.
20 000 z³. Fizyczne przekazanie œrodków na rachunek bankowy funduszu nast¹pi³o przed 15 kwietnia. Spó³ka mia³a prawo wykazaæ odpis
na kwotê 20 000 z³ jako swój koszt podatkowy.
W maju spó³ka ABC wyda³a 20 000 z³ z funduszu innowacyjnoœci na
koszty wynagrodzenia wspó³pracuj¹cych z ni¹ naukowców, którzy na
podstawie umowy zlecenia prowadzili prace B+R prowadz¹ce do
uzyskania patentu na wynalazek, który bêdzie przedmiotem sprzeda¿y. Koszty wynagrodzeñ sfinansowanych z funduszu innowacji mog¹
stanowiæ koszt podatkowy, nawet pomimo wczeœniejszego rozpozna4

5

Art. 21 ust. 1-7 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730).
Œrodki z funduszu innowacyjnoœci powinny byæ wydatkowane przed koñcem roku nastêpuj¹cego po roku w których dokonano odpisu na fundusz (art. 15 ust. 1 pkt 5c lit. c
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
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nia odpisu jako koszt podatkowy. Spó³ka ma zatem prawo do podwójnego obni¿enia swojej podstawy opodatkowania pierwszy, raz dokonuj¹c odpisu na fundusz i drugi raz faktycznie ponosz¹c wydatki na
wynagrodzenia wspó³pracowników.

13

Ponadto, spó³ka posiadaj¹ca status CBR zwolniona jest z p³acenia podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i leœnego w zakresie przedmiotów
opodatkowania wykorzystywanych na prowadzenie prac B+R.

14

Spó³ki osobowe. Spó³ki osobowe, jako niemaj¹ce osobowoœci prawnej,
6
nie s¹ podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych . Nie s¹
one równie¿ podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego s¹ natomiast wspólnicy spó³ek osobowych, do których nale¿eæ bêdzie równie¿ PJB, w przypadku osobowych
spó³ek komercjalizuj¹cych wyniki prac B+R.

15

Przychody i koszty powstaj¹ce w spó³ce osobowej przypisywane s¹ odpowiednio (proporcjonalnie do udzia³u w spó³ce) jej wspólnikom. Wspólnicy spó³ek osobowych podlegaj¹ opodatkowaniu odrêbnie (stosownie
do swojej formy prawnej, podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub
podatkiem od osób prawnych).

16

Przychód PJB z udzia³u w spó³ce osobowej bêdzie zatem opodatkowany
wed³ug zasad okreœlonych w art. 5 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, który stanowi, ¿e przychody wspólników z tego tytu³u
³¹czy siê z ich pozosta³ymi przychodami. Wielkoœæ przychodu ustala siê
proporcjonalnie do udzia³u posiadanego przez PJB w spó³ce. W przypadku braku przeciwnego dowodu uznaje siê, ¿e udzia³y wspólników w przychodach s¹ równe. Zasada proporcjonalnego rozliczania, o której mowa
powy¿ej, znajduje odpowiednie zastosowanie równie¿ do kosztów uzyskania przychodu, wydatków niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodu, zwolnieñ i ulg podatkowych oraz obni¿enia dochodu, podstawy
opodatkowania lub podatku7.

6
7
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17

PRZYK£AD

PJB posiada w spó³ce osobowej ABC udzia³ w wysokoœci 40%.
W 2010 r. spó³ka ABC osi¹gnê³a przychody w wysokoœci 1 mln z³ i koszty w wysokoœci 500 tys. z³.
Dla PJB oznacza to, ¿e do swoich pozosta³ych przychodów do opodatkowania powinna doliczyæ przychód w wysokoœci 400 tys. z³ (40%
z 1 mln z³), który mo¿e pomniejszyæ o koszty uzyskania przychodów
w wysokoœci 200 tys. z³ (40% z 500 tys. z³).
Uzyskuj¹c dochody z tytu³u posiadania udzia³u w spó³ce osobowej,
PJB podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, ¿e
PJB mo¿e korzystaæ ze zwolnienia dochodów uzyskanych z udzia³u
w spó³ce osobowej okreœlonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem zastosowania tego
zwolnienia jest przeznaczenie i wydatkowanie ww. dochodów na cele
statutowe PJB.

18

UWAGA!
Dochody PJB z tytu³u udzia³u w spó³ce osobowej komercjalizuj¹cej wyniki prac B+R mog¹ korzystaæ ze zwolnienia podatkowego, jeœli s¹ przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe PJB.
Stanowi to zaletê komercjalizacji poprzez spó³kê osobow¹, w porównaniu ze spó³k¹ kapita³ow¹, która nie mo¿e korzystaæ z powy¿szego zwolnienia podatkowego.

19

Transakcje z podmiotami powi¹zanymi. W przypadku transakcji miêdzy PJB a spó³k¹ komercjalizuj¹c¹ wyniki prac B+R (spó³k¹ kapita³ow¹), w której PJB ma udzia³y, zastosowanie znajduj¹ przepisy podatkowe dotycz¹ce transakcji miêdzy podmiotami powi¹zanymi. Przepisy te w pierwszym rzêdzie dotycz¹ wszystkich transakcji zawieranych
miêdzy PJB a spó³k¹, w której PJB bêdzie posiada udzia³ kapita³owy
wiêkszy ni¿ 5%.

20

Warunki transakcji zawieranych pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi
(w szczególnoœci nale¿ne wynagrodzenie) powinny byæ ustalane wed³ug
zasad rynkowych. Organy podatkowe mog¹ zakwestionowaæ ustalenia
cenowe i oszacowaæ dodatkowy dochód podatkowy z tytu³u transakcji
miêdzy podmiotami powi¹zanymi je¿eli:

21
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a) warunki danej transakcji zawieranej przez podmioty powi¹zane (np.
cena nabywanych/sprzedawanych praw) ró¿ni¹ siê od warunków rynkowych, oraz
b) podatnicy (strony transakcji) wykazuj¹ brak dochodu albo dochód ni¿szy od tych, jakich nale¿a³oby oczekiwaæ, gdyby wymienione
8
powi¹zania nie istnia³y .

22

W praktyce oznacza to ¿e np. PJB sprzedaj¹c prawa autorskie swojej
spó³ce zale¿nej powinno stosowaæ takie same ceny jak w przypadku
transakcji sprzeda¿y do podmiotu niepowi¹zanego.

23

Je¿eli ³¹czna wartoœæ transakcji pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi,
w danym roku podatkowym przekracza okreœlone przepisami prawa progi
(w przypadku us³ug niematerialnych jest to co do zasady 30 000 €),
podatnicy (tj. PJB oraz spó³ka powi¹zana z PJB) s¹ zobowi¹zani do
sporz¹dzenia dokumentacji cen transferowych9. Dokumentacja taka powinna spe³niaæ wymogi okreœlone w art. 9a ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególnoœci: powinna ona okreœlaæ
funkcjê, jak¹ pe³niæ bêd¹ podmioty uczestnicz¹ce w transakcji; wszystkie
przewidywane koszty zwi¹zane z przedmiotow¹ transakcj¹ oraz formê
i termin p³atnoœci; strategiê gospodarcz¹.

24

Zgodnie z polskimi przepisami, podatnik jest zobowi¹zany do przedstawienia organom skarbowym dokumentacji cen transferowych w ci¹gu
7 dni od dnia wezwania przez organ podatkowy do z³o¿enia takiej dokumentacji. Jeœli podatnik nie przedstawi przedmiotowej dokumentacji
w wymaganym terminie, organy podatkowe mog¹ dokonaæ doszacowania dodatkowego dochodu po jego stronie. Ró¿nica pomiêdzy dochodem
doszacowanym a dochodem wykazanym przez podatnika podlega opodatkowaniu wed³ug karnej stawki 50%.

25

PRZYK£AD

PJB dokona³o sprzeda¿y praw do patentu na rzecz Spó³ki ABC
Sp. z o.o., której PJB jest udzia³owcem. Okreœlona w umowie miêdzy
stronami cena praw do patentu wynios³a 35 000 €. PJB wykaza³a przychód z transakcji, w cenie okreœlonej w umowie. Po przeliczeniu na
walutê polsk¹ (wg odpowiedniego kursu) wyniós³ on 140 000 z³.
8
9
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W wyniku przeprowadzonej kontroli, organ podatkowy stwierdzi³, i¿
cena praw do patentu okreœlona w ww. umowie odbiega od warunków
rynkowych i za¿¹da³ przedstawienia dokumentacji cen transferowych.
PJB nie zd¹¿y³a przedstawiæ ww. dokumentacji w ci¹gu 7 dni. Organ
oszacowa³ dochód PJB, stwierdzaj¹c, i¿ cena patentu w normalnych
warunkach (tj. miêdzy podmiotami niepowi¹zanymi) wynios³aby
w przeliczeniu na walutê polsk¹, 200 000 z³.
Dla PJB oznacza to, ¿e kwota 60 000 z³ (ró¿nica miêdzy dochodem
wykazanym przez PJB i oszacowanym przez organ) podlegaæ bêdzie
opodatkowaniu stawk¹ 50%, a nie standardow¹ stawk¹ 19% (o ile nie
zajd¹ przes³anki do zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 17
ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
1.1.2. Podatek od towarów i us³ug

O ile spó³ki osobowe (w tym równie¿ spó³ki tworzone z udzia³em PJB), nie
s¹ podatnikami podatków dochodowych, to mog¹ one byæ podatnikami
na gruncie ustawy o VAT. To samo dotyczy spó³ek kapita³owych. Zgodnie
bowiem z ustaw¹ o VAT podatnikami s¹ „osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ […]”. Tym samym, dany
podmiot (np. spó³ka kapita³owa, lub osobowa) mo¿e byæ uznany za podatnika VAT niezale¿nie od swojej zdolnoœci prawnej, w oparciu o wskazane
w przepisach kryteria z których g³ównym jest samodzielne wykonywanie
dzia³alnoœci gospodarczej.

26

UWAGA!
Zarówno spó³ki kapita³owe, jak i spó³ki osobowe tworzone
z udzia³em PJB s¹ do zasady podatnikami VAT.

27

Je¿eli sprzeda¿ z tytu³u czynnoœci opodatkowanych w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczy³a 50 000 z³ netto, mo¿liwe jest zwolnienie
10
spó³ek handlowych z udzia³em PJB z podatku .

28

10

Art. 113 Ustawy o VAT – przy czym w latach 2010-2011 obowi¹zuje okres przejœciowy
– tj. za 2010 r. limit wynosi 100 000 z³, a za 2011 r. i lata nastêpne 150 000 z³ przy zachowaniu okreœlonych obowi¹zków formalnych.
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1.2. Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania
praw do wyników prac B+R przez spó³ki z udzia³em PJB
1.2.1. Wyniki prac B+R prowadzonych we w³asnym zakresie

29

Podatek dochodowy. Rozliczenie podatkowe praw w³asnoœci intelektualnej, które zosta³y wytworzone przez spó³kê we w³asnym zakresie, odbywa
siê na podobnych zasadach jak w przypadku PJB.

30

Podatek od towarów i us³ug. Zasady rozliczania VAT, w przypadku wytworzenia przez spó³kê we w³asnym zakresie praw w³asnoœci intelektualnej, s¹ analogiczne jak w przypadku PJB.
1.2.2. Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form nabycia praw
do wyników prac B+R od innych podmiotów (od osób fizycznych
lub prawnych)

31

Podobnie jak w przypadku komercjalizacji bezpoœredniej, równie¿ w przypadku komercjalizacji wyników prac B+R za poœrednictwem spó³ek,
z perspektywy podatkowej istotny jest nie tylko etap polegaj¹cy na zbyciu
praw w³asnoœci intelektualnej (strona przychodowa), ale i poprzedzaj¹cy
go etap nabycia tych praw (strona kosztowa). Proces ten przedstawiony
zosta³ na schemacie A.4.1.
RYS. A.4.1. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R PRZEZ SPÓ£KÊ
Z UDZIA£EM PJB – PERSPEKTYWA PODATKOWA
ETAP 1
pozyskanie przez spó³kê z udzia³em PJB
praw w³asnoœci intelektualnej do wyników
prac B+R

ETAP 2
Komercjalizacja B+R sensu stricto przez
spó³kê z udzia³em PJB

ETAP 3
ustalenie dochodu z komercjalizacji
wyników prac B+R, spó³ki z udzia³em
PJB/PJB*

[spó³ka / PJB* ponosi koszty i rozlicza je
podatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych /
ustawy o VAT]

[spó³ka/PJB* osi¹ga przychody i rozlicza je
podatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych /
ustawy o VAT]

[spó³ka/PJB* p³aci podatek dochodowy,
uwzglêdniaj¹c przys³uguj¹ce jednostce
zwolnienia i ulgi przewidziane w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych]

* w przypadku spó³ki osobowej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych

32

Spó³ka z udzia³em PJB mo¿e nabyæ prawa w³asnoœci intelektualnej
(w celu ich póŸniejszej komercjalizacji) na kilka sposobów:
– poprzez umowê cywilnoprawn¹ (np. umowê o dzie³o, umowê zlecenia, umowê sprzeda¿y),
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–
–

w postaci licencji,
w postaci wk³adu niepieniê¿nego (aportu).

Podatek dochodowy. Nabycie na podstawie umowy cywilnoprawnej
lub licencji. W tym przypadku, rozliczenie kosztów nabycia praw autorskich do wyników prac B+R przez spó³kê kapita³ow¹ odbywa siê na podobnych zasadach jak w przypadku PJB.

33

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku nabycia ww. praw maj¹tkowych
od podmiotów powi¹zanych (np. od PJB) warunki transakcji powinny zostaæ ustalone na zasadach rynkowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w przepisach reguluj¹cych zasady rozliczeñ pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi, w rozumieniu art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.

34

Podatek dochodowy. Otrzymanie wk³adu niepieniê¿nego (aportu).
W przypadku wniesienia aportu do spó³ki kapita³owej, wartoœæ wk³adu nie
stanowi dla otrzymuj¹cej go spó³ki przychodu podatkowego (zgodnie ze
szczególn¹ regulacj¹ Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)11. Jednak¿e po stronie PJB, powstanie przychód z tytu³u wniesienia
aportu do spó³ki kapita³owej, w nominalnej wartoœci udzia³ów (akcji) objê12
tych w spó³ce w zamian za wk³ad niepieniê¿ny .

35

Natomiast wniesienie aportu do spó³ki osobowej, nie powinno skutkowaæ
powstaniem przychodu na poziomie wspólników/udzia³owców spó³ki (czyli
13
równie¿ PJB). W praktyce kwestia ta jest jednak przedmiotem kontrowersji .

36

Podatek od towarów i us³ug. Zasady rozliczania VAT w przypadku nabycia praw w³asnoœci intelektualnej przez spó³kê, s¹ analogiczne jak w przypadku PJB.

37

11
12
13

Por. art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Por. art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Np. interpretacje negatywne: interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana
przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 26 stycznia 2010 r. – IPPB1/415-936/09-2/MT; interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora
Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 15 stycznia 2010 r. – ILPB1/415-1152/09-5/IM; interpretacje pozytywne: interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 23 lipca 2010 r. – IPPB3/423-274/10-2/PD
oraz wyroki WSA, np. w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. – III SA/Wa 2926/08, z dnia
2 czerwca 2009 r. – III SA/Wa 346/09 i wyrok WSA w Kielcach, z dnia 18 stycznia
2010 r. – I SA/Ke 71/10.
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1.2.3. Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form zbycia praw
do wyników prac B+R przez spó³ki z udzia³em PJB.

38

Podatek dochodowy. W przypadku spó³ek kapita³owych, konsekwencje
fiskalne poszczególnych form zbycia praw do wyników prac B+R bêd¹
analogiczne, jak w przypadku PJB.

39

Niemniej, dochody spó³ek nie bêd¹ mog³y byæ zwolnione z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy¿ w przeciwieñstwie do PJB nie przys³uguje
im warunkowe zwolnienie przedmiotowe14.

40

Fakt, ¿e dochód spó³ki kapita³owej nie podlega zwolnieniu okreœlonemu
w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
mo¿e poœrednio wp³yn¹æ na zmniejszenie zysku spó³ki i w konsekwencji
wielkoœci dywidendy, jak¹ wyp³aci ona PJB.

41

W przypadku spó³ek osobowych, zgodnie z wczeœniejszymi uwagami,
przychód i odpowiednio, koszt uzyskania przychodu bêd¹ rozliczane na
poziomie wspólników spó³ki w proporcji do posiadanych w niej udzia³ów.
A zatem, przychody i koszty bêd¹ rozliczane analogicznie jak w przypadku zbycia ww. praw przez PJB.

42

Podatek od towarów i us³ug. Zasady rozliczania VAT w przypadku zbycia praw w³asnoœci intelektualnej przez spó³kê, s¹ analogiczne jak w przypadku PJB.

14
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Por. art. 17 ust. 1c pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

CJALIZACJA
NR 5
B+R DLA PRAKTYKÓW

Aneks Nr 5
Pakiet ustaw z 30 kwietnia 2010 r., reformuj¹cych system nauki
1.1. Podstawowe za³o¿enia reformy obszaru B+R
30 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 96 zosta³ og³oszony pakiet
ustaw, sk³adaj¹cych siê na reformê systemu nauki, który wszed³ w ¿ycie
dnia 1 paŸdziernika 2010 roku. Zmiany zosta³y wprowadzone na mocy
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki1 (dalej „Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki”). Na pakiet sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce ustawy:
2
1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(dalej „Ustawa o zasadach finansowania nauki”), zastêpuj¹ca ustawê
3
z dnia 8 paŸdziernika 2004 roku o zasadach finansowania nauki ,
4
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk , zastê5
puj¹ca ustawê z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk .
6
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych , zastêpuj¹ca ustawê z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-roz7
wojowych .
8
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (dalej „Ustawa o NCN”) – ustawa, która nie mia³a dot¹d swego odpowiednika.
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju9 (dalej „Ustawa o NCBiR”) zastêpuj¹ca ustawê z dnia
10
15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju .

1

Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki wprowadzaj¹
równie¿ nowelizacje innych aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia
11
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy¿szym , ustawy z dnia 15 lute-

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615.
Przy czym art. 16 i 21–31 tej ustawy funkcjonuj¹ do 31 grudnia 2010 r.
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619.
Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 469, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617.
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 616.
Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 789, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z póŸn zm.
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12

go 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , ustawy z dnia
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyj13
14
nej , a tak¿e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

3

Przyjêty pakiet ustaw ma pomóc w zwiêkszeniu konkurencyjnoœci i zapewnieniu wydajnoœci dzia³alnoœci B+R oraz wypracowaniu w³aœciwych
i efektywnych formu³ wspó³pracy nauki z sektorem gospodarczym i przemys³em.
1.2. Reforma nauki a prawa do wyników prac B+R

4

Pakiet reformuj¹cy system nauki nie zmieni³ dotychczasowych zasad odnosz¹cych siê do nabywania przez PJB praw w³asnoœci intelektualnej, do
rezultatów dzia³alnoœci B+R. Prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemys³owego,
przys³uguj¹ podmiotowi, któremu zosta³y przyznane œrodki finansowe na
prowadzenie tych prac i zadañ, chyba ¿e umowa pomiêdzy Ministrem
przyznaj¹cym œrodki a podmiotem je otrzymuj¹cym albo decyzja przyznaj¹ca œrodki stanowi inaczej15. Ustawa o zasadach finansowania nauki
precyzuje ponadto, ¿e do nabywania autorskich praw maj¹tkowych do
wyników prac B+R powsta³ych w wyniku realizowania zadañ finansowanych ze œrodków finansowych na naukê maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych16.
17
Analogiczne zasady okreœla Ustawa o NCBiR oraz w Ustawa o NCN .

12
13
14
15
16
17
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Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
Art. 16 ust. 1 Ustawy o zasadach finansowania nauki.
Tekst. jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póŸn. zm.
Art. 32 Ustawy o NCBiR i art. 36 Ustawy o NCN.

