
Kazus – kolokwium Prawo Finansowe, Podatkowe, Celne – 2020 rok – II termin 

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i  podatkowe – 11 grudnia 

2020r. - 3 rok aplikacji  radcowskiej 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. określił Podatnikowi nadwyżkę podatku 

naliczonego nad należnym do przeniesienia w wysokości niższej od zadeklarowanej o 46.000 

złotych; istotą decyzji było zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego 

w wystawionej przez spółkę komandytowo-akcyjną „Rs” fakturze, na podstawie której 

Podatnik nabył znaki towarowe zgodnie z umową z dnia 18 grudnia ub.r. W umowie tej 

ustanowione było prawo odkupu praw do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie 

Patentowym RP wraz z autorskimi prawami majątkowymi do utworów stanowiących znaki 

towarowe. Zgodnie z umową powyższe prawo odkupu mogło zostać wykonane w terminie do 

dnia 17 grudnia 2023 r., lecz jednocześnie w umowie wskazano, iż ustanowienie prawa 

odkupu nie stanowi dla podatnika obowiązku zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie prawo, z 

którego może skorzystać.  

 Organ pierwszej instancji ustalił, iż znaki towarowe oraz autorskie prawa majątkowe, 

o których mowa wyżej, były wcześniej przedmiotem umowy darowizny zawartej pomiędzy 

Podatnikiem (prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U), a spółką „Rs”, 

której krąg wspólników tworzyły osoby powiązane rodzinnie z Podatnikiem. Wartość 

rynkowa przedmiotu darowizny obejmująca znaki towarowe oraz autorskie prawa majątkowe 

została określona na poziomie 200.000 zł. W kolejnym kroku Podatnik formę prowadzonej 

działalności gospodarczej P.P.H.U. przekształcił w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod firmą „Znak” Sp. z o.o. i pod tą firmą nadal prowadził działalność gospodarczej w tej 

samej branży, na potrzeby której wytworzył wcześniej znaki towarowe i na rzecz tej nowej 

spółki („Znak”) dokonał transakcji odkupu/nabycia prawa do znaków towarowych (wcześniej 

darowanych spółce „Rs”).  

 Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Naczelnik Urzędu 

Skarbowego uznał, że celem transakcji związanych ze znakami towarowymi było wyłącznie 

zachowanie przez Podatnika (teraz już jako zarządu spółki z o.o.) kontroli nad znakami, 

szczególnie w razie konfliktu między wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej „Rs”, a nie 

uzyskanie jakiegokolwiek obrotu bezpośrednio lub pośrednio związanego z czynnościami 

opodatkowanymi. W związku z tym organ pierwszej instancji nie uznał prawa spółki „Znak” 

do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez spółkę 

komandytowo-akcyjną „Rs” z tytułu zbycia praw do znaków towarowych.  

 Po rozpatrzeniu odwołania Podatnika – Dyrektor Izby Krajowej Administracji 

Skarbowej w L. utrzymał decyzje organu I instancji w mocy.  

 Zadaniem radcy prawnego jest sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego względnie napisanie opinii prawnej o bezprzedmiotowości skargi. 

  

 


