
Pan
Andrzej Dulka
Prezes Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji

DD6.8223.83.2019

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Podatków 

Dochodowych

Warszawa, dnia 08 kwietnia 2020 r.

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  tel. +48 (22) 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

www.gov.pl/finanse

Odpowiadając na wystąpienie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej: PIIT) 
dotyczące propozycji zmian/uzupełnienia treści Objaśnień podatkowych dotyczących ulgi IP 
Box, Departament Podatków Dochodowych w zakresie właściwości uprzejmie informuje.

Przepisy dotyczące opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatkową dochodów podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zostały wprowadzone 
ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw1  i obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Przepisy o IP Box to zatem nowe rozwiązanie w polskim systemie prawa podatkowego, co 
oznacza, że nie ma jeszcze wykształconej praktyki, a nawet teorii stosowania tych przepisów 
w Polsce. Praktyka stosowania tych przepisów dopiero się kształtuje. 

W dniu 15 lipca 2019 r. wydane zostały Objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego 
opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box (dalej: 
„Objaśnienia”). Ich celem było przedstawienie prawidłowego rozumienia przepisów o IP Box 
tak, aby od początku konstytuowała się jak najlepsza praktyka stosowania tych przepisów, tj. jak 
najbardziej przewidywalna, jednolita oraz oparta na odpowiednich metodach wykładni prawa 
podatkowego.

Autorzy wystąpienia poruszają, w ramach przedmiotowego zagadnienia, szereg szczegółowych 
kwestii - dot. m.in. uzyskiwania dochodu z praw autorskich do oprogramowania udostępnionego 
w modelu SaaS w postaci usługi chmurowej, czy też stworzenia nowej definicji autorskiego 
prawa do programu komputerowego tylko na potrzeby ulgi IP Box, wnioskując jednocześnie 
o jednoznaczną interpretację wskazanych w przepisach pojęć.

W ocenie Departamentu Podatków Dochodowych Objaśnienia obejmują zagadnienia związane 
ze stosowaniem przepisów o IP Box w sposób całościowy, ze szczególnym naciskiem na aspekty 

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 2193
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praktyczne, które zostały zgłoszone przez zainteresowane podmioty w ramach konsultacji 
podatkowych dotyczących tych przepisów. W tym miejscu należy wspomnieć, że w toku prac 
nad kształtem Objaśnień odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z zainteresowanymi 
podmiotami, które mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje co do treści opracowywanego 
dokumentu. A zatem Objaśnienia zostały opracowane we współpracy z podmiotami, które 
w praktyce stosować będą te regulacje.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że w odniesieniu do wątpliwości zgłoszonych 
przez podatnika na gruncie indywidualnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, 
najbardziej właściwą w obecnym stanie prawnym procedurą postępowania jest wydanie 
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcie zawarte w takiej interpretacji 
związane jest bowiem z konkretnymi okolicznościami wynikającymi z wniosku zawierającego 
wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wraz z oceną sformułowaną 
przez podatnika (często w bardzo skomplikowanych uwarunkowaniach). 

W ocenie Departamentu Podatków Dochodowych, instytucja interpretacji indywidualnej 
przepisów prawa podatkowego umożliwia bardziej precyzyjne i szczegółowe rozpatrzenie 
sytuacji podatnika z jednoczesnym wskazaniem stanowiska organu podatkowego w przedmiocie 
wykładni określonych przepisów prawa podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, szeroki zakres i wysoki stopień skomplikowania tematycznego 
regulowanego przez przepisy podatkowe dotyczące ulgi IP Box warunkuje, w ocenie 
Departamentu Podatków Dochodowych, bardziej indywidulaną formę interpretacji. W związku 
z tym nie w chwili obecnej nie są prowadzone prace mające na celu zmianę lub uzupełnienie 
Objaśnień.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków Dochodowych

Jakub Jankowski
(podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym)
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