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Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 13 
listopada 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie (sygn. IPPB1/415-1304/12-2/EC), 
stwierdził, że ponoszone przez spółkę jawną wy-
datki na zakup praw autorskich do oprogramo-
wania od Wnioskodawcy, będą mogły stanowić 
koszt uzyskania przychodu spółki, a tym samym 
i Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki w wy-
sokości wynikającej z cytowanego wyżej art. 8 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

W przedstawionym stanie faktycznym Wniosko-
dawca jest wspólnikiem spółki osobowej (spółki 
jawnej, a w przyszłości - spółki komandytowej), 
której działalność polega na tworzeniu gier kom-
puterowych „online”.  Spółka ta ma też innego 
wspólnika. Nabywcami usług ww. spółki osobo-
wej (dalej: „Spółka”) są zazwyczaj zagraniczne 
spółki, w związku z usługą Spółki nabywające 
również autorskie majątkowe prawa autorskie 
do gier (jak do utworu w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 
W celu wyprodukowania gier Spółka nabywa 
szereg usług, z którymi związane są prawa autor-
skie, w tym, scenariusz gry, grafikę, ścieżkę 
dźwiękową oraz oprogramowanie (tj. stworzony 
przez programistów kod programu). Wniosko-
dawca obok innych osób uczestniczy w dostar-
czaniu Spółce niektórych wyżej wymienionych 
komponentów, przy czym rozważa zawarcie ze 
Spółką (ewentualnie, ze spółką komandytową) 
umowy, na podstawie której będzie tworzył 

oprogramowanie, a Spółka uzyska pełnię praw 
do korzystania z takiego programu i rozporzą-
dzania nim (w tym, do jego powielania i przenie-
sienia praw na inne osoby). Zatem zasadniczym 
elementem takiej umowy (dalej: „Umowa o Op-
rogramowanie”) będzie przeniesienie na Spółkę 
praw autorskich do napisanego przez Wniosko-
dawcę oprogramowania (kodu programu). Nale-
ży podkreślić, że ww. czynności będą wykony-
wane niezależnie od jego roli wspólnika Spółki 
(odpowiedzialnego za prowadzenie spraw 
Spółki / reprezentowanie jej). 

W związku z powyższym pojawiły się następują-
ce pytania czy Wnioskodawca ma prawo do po-
traktowania wypłaconego mu przez Spółkę wy-
nagrodzenia jako kosztu uzyskania przychodu 
obliczając podatek z tytułu udziału w Spółce na 
podstawie art. 8 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. 

Wnioskodawca argumentował, że koszty wyna-
grodzenia, wynikającego z umowy o oprogra-
mowanie, ponoszonego przez Spółkę będą sta-
nowić koszty uzyskania przychodu - zarówno je-
go, jak i drugiego Wspólnika (na zasadach 
ogólnych). Powyższe wynika z tego, iż stworzone 
przez Wnioskodawcę oprogramowanie jest nie-
zbędne w celu uzyskania przychodu przez Spół-
kę (tj. przez Wnioskodawcę i drugiego Wspólni-
ka). Nie można przy tym kwestionować, że spół-
ka osobowa może zawierać umowy ze swoimi 
wspólnikami (wywołując dla nich skutki podat-

kowe). Wspólnicy oraz spółka osobowa stanowią 
bowiem odrębne podmioty, mogące dokony-
wać czynności cywilnoprawnych (czego nie mo-
żna mylić z tzw. transparentnością podatkową, 
którą cechują się spółki osobowe). 

Organ  podatkowy uznał taką argumentację za 
słuszną i tym samym stanowisko Wnioskodawcy 
za prawidłowe.
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