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Należności licencyjne z tytułu programów komputerowych
w świetle art. 12 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD

KAZIMIERZ BANY

Od wielu lat istnieje szereg kontrowersji w zakresie podatkowego traktowania transakcji, których przedmiotem
jest oprogramowanie komputerowe. Sprawa staje się coraz bardziej aktualna w związku z szybko rozwijającą
się techniką komputerową i wzrostem międzynarodowego obrotu programami komputerowymi. Główny pro-
blem polega na braku jasności co do prawidłowej kwalifikacji należności wypłacanych z tytułu transakcji kom-
puterowych.

Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba ustalenia, kiedy opłaty za programy komputerowe mogą być uwa-
żane za należności licencyjne w rozumieniu komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD,
a kiedy jako zwykła sprzedaż1.

Komentarz do art. 12 stwierdza, że wypłaty z tytułu programów komputerowych powstające na tle licencji
praw autorskich są jedynymi opłatami, które mogą być uznane za opłaty licencyjne (pkt 13.1 Komentarza). Wie-
le państw importujących kapitały nie zgadza się jednak z restryktywną metodą i oprócz licencji praw autorskich
uważa również za opłaty licencyjne opłaty za licencje programów komputerowych, które nie obejmują praw au-
torskich. Powstaje jednak problem, że nie ma pewności jakie są prawa autorskie w odniesieniu do programu kom-
puterowego i kiedy takie prawa są licencjonowane, a kiedy sprzedane. Komentarz do art. 12 nie zawiera jasnych
wskazówek i poświęca jedynie kilka wierszy analizie treści praw autorskich w odniesieniu do programów kom-
puterowych i różnicom między licencjonowaniem a sprzedażą takich praw. Należy oczekiwać, iż w nieodległej
przyszłości problem opłat licencyjnych za programy komputerowe będzie ponownie przestudiowany w Komenta-
rzu do art. 12 pod kątem:

a) ustalenia dokładnej treści praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych pod kątem kwali-
fikacji podatku dochodowego, i

b) jasno zarysowanych granic między licencjonowaniem a sprzedażą tych praw.
Ustawodawstwo podatkowe USA przyjęło w 1998 r. przepisy w sprawie programów komputerowych, na któ-

rych oparte są wersje komentarza do art. 12 z roku 2000 i 2003. Można to wywnioskować z porównania przepisów
amerykańskich i odpowiednich ustępów Komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji2.

Znaczenie kwalifikacji opłat za program
komputerowy jako opłat licencyjnych

W ramach bieżących technologii informatyczno-łącznościowych spółki zajmujące się przemysłem kompute-
rowym należą do najszybciej rozwijających się. Tak więc transfer oprogramowań stanowi problem o olbrzymim
znaczeniu ekonomicznym ze znacznymi skutkami podatkowymi3.

1  Głównym oparciem tego opracowania jest aktualna wersja komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji według jej stanu
na dzień 15.7.2005 r., której polski przekład powinien ukazać się w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy oraz dostępna literatura
przedmiotu.
2  Z tego względu artykuł ten również uwzględnia przepisy amerykańskie w sprawie programów komputerowych i porównu-
je je z aktualnym Komentarzem do art. 12, ponieważ przepisy te mogą przy rewizji Komentarza pomóc w wyjaśnieniu i roz-
strzygnięciu niektórych kontrowersyjnych kwestii.
3 S. R. Lainoff, R. C. Vaish, General Report on Subject I: The Taxation of income derived from the supply of technology (Ca-
hiers de droit fiscal international vol. 82a IFA Congress, New Delhig) 1997. Heredia, A.G. Software Royalties in Tax Tre-
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Jest sprawą wielkiej wagi przeprowadzenie rozgraniczenia między opłatami licencyjnymi (art. 12) a innymi
rodzajami dochodu, z którymi często opłaty licencyjne są mylone, takimi jak: zyski przedsiębiorstw (art. 7), zyski
z przeniesienia własności majątku (art. 13) lub dochód z wolnych zawodów (art. 14).

Większość Konwencji podatkowych przewiduje opodatkowanie opłat licencyjnych przez państwa źródła i pań-
stwa miejsca zamieszkania lub siedziby, natomiast pozostały dochód pozostawia się wyłącznie opodatkowaniu
przez państwo miejsca zamieszkania lub siedziby, przy założeniu braku zakładu. W związku z tym, państwo źró-
dła jest uprawnione do opodatkowania opłat licencyjnych podatkiem u źródła, lecz tylko w granicach ustalanych
przez Konwencje. Inne rodzaje dochodu, takie jak zyski przedsiębiorstwa, zyski z przeniesienia własności majątku
i dochód z wolnych zawodów podlegają opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby.

Jeżeli chodzi o Modelowe Konwencje Podatkowe, to Modelowa Konwencja OECD ustala opodatkowanie opłat
licencyjnych w państwie miejsca zamieszkania. Państwa eksportujące kapitał stosują tę metodę, natomiast pań-
stwa importujące kapitał stosują Modelową Konwencję ONZ i preferują podział prawa do opodatkowania między
państwo miejsca zamieszkania lub siedziby i państwo źródła. W kontekście Modelowej Konwencji OECD wyty-
czenie granicy między opłatami licencyjnymi a innymi częściami dochodu nie jest tak ważne, ponieważ do opłat li-
cencyjnych stosowane są te same zasady opodatkowania, jak do innych części dochodu, z którymi opłaty licencyj-
ne są często mylone. Jednakże OECD bierze pod uwagę różne zasady podziału praw do opodatkowania w zakresie
opłat licencyjnych i innych rodzajów opłat stosowanych w większości Konwencji podatkowych i w związku z tym
poszerza Komentarz do art. 12 o kilka wierszy, uznając opłaty za programy komputerowe za opłaty licencyjne.

Skutki ochrony praw autorskich do oprogramowania
w kontekście konwencji podatkowych

Najbardziej rozpowszechnioną formą ochrony oprogramowania jest prawo własności autorskiej. Wszystkie
państwa członkowskie OECD z wyjątkiem Szwajcarii chronią programy komputerowe jako dzieło autorskie4. W tej
kwestii toczy się dyskusja, czy oprogramowanie powinno być chronione również prawem patentowym. Unia Eu-
ropejska zamierza wydać dyrektywę w sprawie ochrony prawem patentowym wynalazków dokonanych przy po-
mocy programów komputerowych. Należy zaznaczyć, że ze względu na zgodność prawa ochrony autorskiej z in-
nymi środkami ochrony, jeden środek ochronny, tj. prawo patentowe nie wykluczałby innego środka, np. prawa
własności autorskiej. Tak więc, prawo własności autorskiej będzie działało nadal nawet, jeżeli oprogramowanie
komputerowe będzie chronione przez inny środek, np. przez prawo patentowe.

Większość państw chroni oprogramowanie komputerowe prawem własności autorskiej, nie określając progra-
mu jako dzieło literackie, artystyczne lub naukowe. W tym względzie włączenie programu do pojęcia należności
licencyjnej może stworzyć problem, ponieważ żadna z tych teorii nie wydaje się stosowna dla objęcia programu
komputerowego. Najlepszym przykładem jest Polska, gdzie sądy (NSA) odmówiły włączenia programów kompu-
terowych do kategorii należności licencyjnych, ponieważ polskie prawo autorskie nie wymienia programów kom-
puterowych jako dzieła chronionego prawem własności autorskiej5.

Z tego względu OECD zaleca, aby państwa mające na tym tle problemy wybrały jedną z opcji:
a) włączenie konkretnie programu komputerowego do pojęcia należności licencyjnej w ich ustawodaw-

stwie podatkowym, lub
b) opuszczenie wszelkich odniesień do charakteru praw autorskich - literackich, artystycznych lub na-

ukowych.
Jeżeli żadna z tych opcji nie zostanie wybrana, wówczas, zdaniem OECD, traktowanie programu kom-

puterowego jako dzieła naukowego „może być najbardziej realistycznym rozwiązaniem” (pkt 13.1 Komen-
tarza do art. 12).

Można jednak mieć wątpliwości dlaczego OECD nie wymienia w art. 12 konkretnie programów komputero-
wych w celu uniknięcia możliwych sporów. Filmy są również chronione prawem autorskim, ponieważ są kon-
kretnie wymienione w art. 12 z powodu sporów, czy wynagrodzenie za użytkowanie filmów stanowiło należno-
ści licencyjne czy tez zyski przedsiębiorstwa. Mając na uwadze takie problemy, Modelowa Konwencja mogłaby

aties: Should Copyright Rights Be Reconsidered in the OECD Commentary on Article 12? 59 Bulletin for International Fi-
scal Documentation 6, s. 225-235.
4  The Tax Treatment of Software in Model Tax Convention. Four Related Studies. Paris, OECD 1992.
5 A. Ostaszewska, Decision of the Supreme Administrative Court on the Taxation of Software Payments, 49 European Taxa-
tion 5/2002) s. 202; wyrok NSA z 20.6.2001 r., III SA 163/00, OSP 5/2002.
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w art. 12 nawiązać do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, w tym
programu komputerowego.

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej (2003/49/WE) z 3.6.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
odsetek oraz należności licencyjnych między spółkami powiązanymi różnych Państw Członkowskich wymienia
wprost oprogramowanie jako wchodzące w zakres definicji należności licencyjnych. Również Modelowa Kon-
wencja Podatkowa USA wymienia wprost oprogramowanie jako wchodzące w zakres definicji należności licen-
cyjnych.

Tak więc kwestia włączenia oprogramowania do definicji należności licencyjnych nie powinna prowadzić, jak
dotychczas do sporów. Faktem jest jednak, że definicja należności licencyjnych nie wymienia wprost oprogramo-
wania komputerowego. Ponieważ oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie w krajach członkowskich
OECD, to programy komputerowe powinny być włączone do określenia należności licencyjnych bez problemów,
bez względu na to, czy dany program jest dziełem literackim lub naukowym. Fakt, że oprogramowanie komputero-
we jest przede wszystkim chronione przez prawo autorskie powinien być wystarczającym czynnikiem zapewnia-
jącym włączenie oprogramowania do definicji należności licencyjnych odnoszących się do wszelkich praw autor-
skich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego. Trzy tradycyjne kategorie (dzieło literackie, artystyczne
i naukowe) są cytowane tylko przykładowo, a tym samym nie wykluczają włączenia innych chronionych prawem
autorskim dzieł do definicji należności licencyjnych. Ponadto, nie powinno być przeszkód, aby oprogramowanie
było jednocześnie chronione innym środkiem ochrony niż prawo autorskie, takim jak prawo patentowe.

Trudności włączenia oprogramowania do niektórych tradycyjnych kategorii chronionych prawem autorskim
prowadziły do wielu sporów w innym kontekście.

Kwalifikacja opłat za oprogramowanie
Przy ocenie, czy dana opłata za oprogramowanie stanowi opłatę licencyjną, trzy kwestie są bez znaczenia,

a mianowicie:
- rodzaj oprogramowania,
- sposób przeniesienia oprogramowania, oraz
- forma wynagrodzenia.
Przy kwalifikowaniu opłat za oprogramowanie jedyną istotną kwestię stanowi charakter prawny transakcji

obejmującej oprogramowanie.
Pkt 12.2. Komentarza do art. 12 stwierdza, że:
„rodzaj płatności uzyskiwanych w ramach transakcji, których przedmiotem jest przekazanie oprogramowania

zależy od istoty praw, jakie odbiorca nabywa w ramach konkretnego porozumienia dotyczącego użytkowania i ko-
rzystania z programu”.

W związku z tym, aby stwierdzić, kiedy opłaty za oprogramowanie stanowią opłaty licencyjne, należy wziąć
pod uwagę różne rodzaje transakcji, których przedmiotem są oprogramowania komputerowe. Jest więc konieczne
ustalenie jak oprogramowanie ma być przeniesione między stronami. W związku z tym, pkt 17.1. Komentarza do
art. 12 podkreśla, iż główną kwestią, przy kwalifikowaniu opłat za oprogramowanie jest ustalenie, za co została
dokonana opłata”.

Zgodnie z Komentarzem do art. 12 i przepisami amerykańskimi, jedynie transakcje obejmujące oprogramowa-
nie, za które opłaty powinny być uważane za należności licencyjne stanowią licencję praw do oprogramowania
dla potrzeb eksploatacji handlowej.

Taką transakcję należy odróżnić od zwykłej licencji na oprogramowanie, która nie dotyczy praw autorskich
do oprogramowania, za które płatności nie stanowią opłat licencyjnych. Kraje eksportujące kapitał popierają takie
zróżnicowanie transakcji, natomiast kraje importujące kapitał utrzymują, iż oba rodzaje transakcji prowadzą do
powstania należności licencyjnych. Stanowisko tych krajów, w tym Polski, zawarte jest w uwagach i zastrzeżeniach
do art. 12 Modelowej Konwencji. Tą drogą kraje te dążą do poszerzenia zakresu należności licencyjnych, pragnąc
poddać opodatkowaniu u źródła szerszy zakres rodzajów dochodów. To podejście krajów importujących kapitał jest
nieco niespójne z brzmieniem konwencji podatkowych, ponieważ artykuł dotyczący należności licencyjnych mówi
tylko o użytkowaniu lub prawie do użytkowania wszelkich praw autorskich. Innymi słowy, artykuł ten nie mówi
o użytkowaniu lub prawie do użytkowania wszelkiego dzieła chronionego prawem autorskim, lecz o użytkowaniu
lub prawie do użytkowania prawa własności autorskiej do dzieła chronionego prawem własności autorskiej. Tak
więc jeżeli użytkowanie oprogramowania nie obejmuje praw autorskich, to nie powinna powstać należność
licencyjna, mimo, że oprogramowanie jest chronione prawem autorskim.

Przedmiotem rozważań zawartych niżej będą różne rodzaje transakcji obejmujących oprogramowanie ze szcze-
gólnym uwzględnieniem różnic między licencją praw do oprogramowania dla handlowej eksploatacji oprogramo-
wania i zwykłą licencją oprogramowania z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim. Klucz do zrozumie-
nia problemu należności licencyjnych z tytułu oprogramowania leży w różnicy między tymi rodzajami transakcji.
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Licencja praw autorskich w zakresie oprogra-
mowania dla potrzeb eksploatacji handlowej

Zgodnie z uregulowaniami OECD i przepisami amerykańskimi licencja praw autorskich w zakresie oprogra-
mowania jest jedyną transakcją obejmujacą oprogramowanie, w ramach której opłata może być traktowana jako
należność licencyjna. Analizując taką transakcję należy rozważyć dwie kwestie: jakie są prawa autorskie w opro-
gramowaniu i co obejmuje licencja praw autorskich do oprogramowania.

Zgodnie z przepisami amerykańskimi prawa autorskie dla potrzeb podatkowych dotyczą czterech kwestii,
a mianowicie6:

a) prawo do sporządzania kopii programów komputerowych dla potrzeb dystrybucji dla publiczności,
b) prawo do opracowywania pochodnych programów komputerowych w oparciu o program chroniony prawem

autorskim,
c) prawo do publicznego pokazu funkcjonowania programu, i
d) prawo do publicznego przedstawienia programu komputerowego.

Prawo sporządzania kopii programu kom-
puterowego dla dystrybucji publicznej

Osoba musi spełnić dwa wymogi, aby uzyskać prawo do sporządzania kopii programu i rozprowadzania go
dla publiczności. Różnice między prawem w rozumieniu prawa autorskiego i prawa podatkowego mogą być jasno
określone w świetle prawa do sporządzania kopii programu komputerowego. Większość ustawodawstw w zakresie
prawa autorskiego postanawia, że istnieją dwa rodzaje praw, które mogą być negocjowane oddzielnie, tzn. prawo
do sporządzania kopii i prawo do rozprowadzania dla publiczności. Dla potrzeb podatkowych jednak istnieje tylko
jedno pojedyncze prawo, tj. prawo do sporządzania kopii z przeznaczeniem dla publiczności. Innymi słowy, w
rozumieniu podatkowym, prawo sporządzania kopii programu jednocześnie oznacza prawo do rozprowa-
dzania dla publiczności. Prawo do sporządzania kopii programów musi tym samym obejmować ich dystrybucję
dla publiczności, a więc to prawo może zawierać kontekst podatkowy. Dystrybucja kopii dla publiczności stanowi
„handlową eksploatację” tego prawa.

Podejście polegające na eksploatacji handlowej ma poważne podatkowe następstwa. W tym względzie, udo-
stępnienie prawa tylko do sporządzania kopii nie prowadzi do powstania należności licencyjnej, ponieważ to
prawo samo w sobie nie ma treści podatkowej. I odwrotnie opłata za udostępnienie prawa do sporządzania kopii
przeznaczonych do publicznej dystrybucji będzie traktowana jako opłata licencyjna, ponieważ w danym przypadku
nabywa się prawo podatkowe w stosunku do prawa autorskiego. W wyniku tej różnicy możliwe jest stosowanie
rozróżnienia między prawami w rozumieniu prawa autorskiego (materialne prawo podatkowe) a prawami dla ce-
lów podatkowych („podatkowe prawo autorskie”).

Handlowa eksploatacja praw jest kluczowym czynnikiem przy rozpatrywaniu praw autorskich w międzynaro-
dowym kontekście podatkowym.

Prawo do sporządzania pochodnych programów opar-
tych na programie chronionym prawem autorskim

Przepisy amerykańskie stanowią, że „uprawnienia podatkowe” do opracowania programu pochodnego oznacza
prawo zmodyfikowania programu pierwotnego w istotny i znaczący sposób. Jeżeli modyfikacja ma charakter pod-
rzędny i nieznaczący, to licencja nie obejmuje prawa dla potrzeb podatkowych, tzn. prawa do opodatkowania (U.S.
Treasury Reg. § 1.861-18(h) Examples 17 i 18). I przeciwnie niektórzy autorzy dowodzili, że to, czy modyfikacja
programu jest znaczącą czy marginalna, nie powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu, czy istnieje prawo do
opodatkowania. Główna kwestia polega na tym, czy istnieje eksploatacja programu pochodnego, tzn. czy licencja
w odniesieniu do programu pochodnego uprawnia do udostępnienia go dla publiczności.

6 J. A. Baumgarten, R. A. Gorman, E. J. Schwarz, United States Copyright Law and Certain Tax Treatment of Software
Transactions, 49 Bulletin for International Filscal Documentation 11/1995, s. 522-524.
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Prawo do publicznego pokazu funkcjonowania progra-
mu komputerowego i jego publicznego przedstawienia

Autorzy amerykańscy uznają, że prawa do pokazu funkcjonowania i do publicznego upowszechnienia nie zo-
stały jeszcze zdefiniowane7. Oba określenia nie są jasne i raczej nie ma między nimi różnic. Ponieważ pojęcia te są
we wczesnym stadium rozwoju, wyjaśnienie ich istoty nie jest obecnie możliwe i należy czekać na dalszy rozwój.

Eksploatacja handlowa jako kluczowy
czynnik „podatkowych praw autorskich”

Eksploatacja handlowa praw powinna być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu kiedy licencja prowadzi do
należności licencyjnych. Licencja rodzi należności tylko wtedy, jeżeli prawo do własności autorskiej zawiera treść
podatkową, tzn. prawo do opodatkowania, a nie prawa będące przedmiotem uregulowania materialnego prawa
własności autorskiej.

Czy istnieje prawo do opodatkowania, to treść prawa nabytego musi być analizowana pod kątem jego handlowej
eksploatacji. Jeżeli nie ma eksploatacji handlowej, to nie ma praw autorskich dla potrzeb podatkowych i licencja
nie może prowadzić do należności licencyjnych.

Powstaje pytanie co do znaczenia określenia „eksploatacja handlowa” gdy zachodzi „udostępnienie rozprowa-
dzania prawa autorskiego dla publiczności”, produktu chronionego prawem autorskim (np. oprogramowania).

Przepisy amerykańskie (US Treasury Reg. § 1.861-18 (g)3)8 ustalają dwa główne aspekty „rozprowadzania
dla publiczności”.

Po pierwsze, nie należy brać pod uwagę ilości osób, którym program jest udostępniony. Po drugie, co jest waż-
niejsze, nie ma „dystrybucji dla publiczności” jeżeli dystrybucja kopii programu ma miejsce jedynie z osobami
powiązanymi, np: jeżeli spółka A przekazuje prawa spółce zależnej B jedynie w celu zezwolenia jej na odtworzenie
programu i przekazanie jego kopii zakładowi (PE). Ponieważ spółki A i B należą do tej samej grupy, to wypłaty
ze strony spółki B na rzecz spółki A nie powinny być uważane za należności licencyjne, ponieważ spółka B jest
jedynie uprawniona do udostępnienia kopii programu trzeciej stronie powiązanej. Celem tego przepisu jest zapo-
bieżenie niewłaściwemu stosowaniu konwencji podatkowych.

Zasada eksploatacji handlowej może być opisana, jeżeli chodzi o prawo do sporządzania kopii i do opracowania
programów pochodnych. Prawo do opodatkowania prawa autorskiego istnieje tylko wtedy gdy zarówno kopie jak
i programy pochodne są rozprowadzane dla publiczności. Powstają wątpliwości jednakże kiedy prawo do publicz-
nego pokazu działania programu i do publicznej ekspozycji pociąga za sobą eksploatację handlową.

W przeciwieństwie do przepisów amerykańskich, OECD nie ustala formalnej klasyfikacji praw autorskich na-
bytych w odniesieniu do programów komputerowych. Komentarz do art. 12 jedynie luźno mówi o prawie do od-
twarzania programu dla rozprowadzania dla publiczności i do publicznych pokazów i prawie do modyfikowania
programów.

Komentarz nie nawiązuje dosłownie do eksploatacji handlowej, lecz wydaje się, że milcząco ją obejmuje. Moż-
na to wywnioskować z interpretacji Komentarza jako całości, a na pewno z uwag i zastrzeżeń do Komentarza do
art. 12, który wprost przytacza „prawo do użytkowania prawa autorskiego do oprogramowania dla potrzeb eksplo-
atacji handlowej” (pkt 28-31).

Znaczenie i zakres praw własności autorskiej w oprogramowaniu powinno być kluczowym tematem komen-
tarza do art. 12, lecz ta kwestia dotychczas jest ledwo poruszona. Przepisy amerykańskie powinny, jako szeroko
rozwinięte, być uwzględnione w przyszłości przy zmianie Komentarza, który i obecnie jest przez nie inspirowany.

Co licencja praw autorskich obejmuje?
Ustalenie, jakie prawa zawiera prawo własności autorskiej będzie podstawą ustalenia znaczenia i zakresu okre-

ślenia „licencja”. Licencja w odniesieniu do mienia oznacza dzierżawę mienia. Licencję należy zatem odróżnić od
cesji mienia, co oznacza sprzedaż lub przeniesienie własności mienia.

7 M. Karlin, B. A. Smith, On Line. Off Base, Computer program final regulations, Journal of International Taxation No. 2,
rok 1999, s. 8-19, 43-46; G. D. Spraque, R. A. Chesler, R. Hersey, The final Software Revenue Characterisation Regulations,
28 Tax Management, International Journal 2/1999, s. 59-62.
8 A. Levensen, A. Shapiro, R. Matson, Taxation of Cross-Border Payments for Computer Software, Tax Notes International,
11/1998, s. 1723-1726.
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W celu ustalenia, kiedy powstają należności licencyjne określenia „cesja” i „licencja” muszą być jasno i pre-
cyzyjnie zdefiniowane. Cesja zakłada, ze cedent traci wszelkie prawo do mienia przekazanego na rzecz cesjona-
riusza. Licencja zakłada, ze osoba udzielająca licencji zatrzymuje prawo własności mienia, a więc wszelkie istotne
do niego prawa, chociaż jednocześnie osoba uzyskująca licencję jest uprawniona do użytkowania pewnych praw
do tego mienia.

Komentarz (pkt 13.1) do art. 12 stwierdza, że licencja oznacza „nabycie częściowych praw do prawa autor-
skiego (bez przekazania przez osoby udzielające licencji pełnych praw autorskich)”. Te normy są bardzo ogólne
i często uniemożliwiają osiągnięcie właściwego wyniku. Przepisy amerykańskie są bardziej precyzyjne i powinny
być w przyszłości wzięte pod uwagę przy kolejnych poprawkach do komentarza.

I tak amerykańskie prawo podatkowe ustala konkretną normę określoną jako kryterium „wszelkich istotnych
praw”, w celu rozwiązania takich sytuacji. Zgodnie z tą normą, sprzedaż następuje tylko wtedy gdy wszelkie istotne
prawa do danego mienia są przeniesione. Prawo podatkowe ustala tę normę głównie w odniesieniu do patentów, ale
zostały one zastosowane również do praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych (US Tres. Reg.
§ 1.861-18(f)1). Powodem tego jest, że prawa niematerialne mają podobne aspekty, czy są one prawem własności
przemysłowej czy prawem autorskim.

Piśmiennictwo amerykańskie na temat kryterium „wszelkich istotnych praw” jest obfite i wywołuje wiele kwe-
stii9.

Stosowanie kryterium „wszelkich istotnych praw” wywołuje dwie podstawowe kwestie:
1) jakie są podstawowe istotne prawa do danego mienia, a szczególnie prawa związane z oprogramowaniem i
2) jak ustalić kryterium dla stwierdzenia czy wszystkie czy nie wszystkie istotne prawa zostały przeniesione.

W świetle przepisów amerykańskich w danym przypadku musi istnieć kontrakt, który może być uznany za licencję
praw autorskich. W danym przypadku kryterium „wszelkich istotnych praw” nie jest spełnione i w związku z tym
transakcja nie może być traktowana jako sprzedaż, lecz jako licencja.

Kontrakt, na mocy którego płatności mogą być uznane za należności licencyjne musi być zawarty w następu-
jących okolicznościach:

- transfer musi być ograniczony geograficznie do konkretnego kraju,
- transfer musi być ograniczony w czasie do okresu krótszego niż pozostały okres ważności patentu,
- transfer musi gwarantować nabywcy praw w pewnych, lecz nie we wszystkich dziedzinach, użytkowanie

znaków handlowych i przemysłowych i które posiadają określoną wartość w momencie ich przyznania,
- transfer, który przyznaje nabywcy praw część wierzytelności lub wynalazków objętych istniejącym patentem,

i który ma określoną wartość w momencie przyznania,
- transfer, w którym cedent zachowuje prawo wypowiedzenia transferu na własne życzenie.
Każde z tych praw autorskich, tj. prawo sporządzania kopii dla dystrybucji, prawo sporządzania programów po-

chodnych i publicznego pokazu mogą być sprzedane lub udostępnione oddzielnie i odpowiednio kryterium „wszel-
kich istotnych praw” będzie zastosowane w odniesieniu od każdego prawa. Prawa nabyte na mocy prawa autor-
skiego do pewnego dzieła mogą być w rzeczywistości od siebie oddzielone i mogą zostać zawarte odrębne trans-
akcje odnośnie każdego prawa. Możliwe jest na przykład sprzedanie prawa do sporządzania kopii dla rozprowa-
dzenia do jednej spółki, a jednocześnie udostępnić prawo do sporządzania programów pochodnych dla innej spół-
ki. Kryterium „wszelkich istotnych praw” powinno być w ten sposób stosowane w stosunku do każdego prawa
autorskiego. Oznacza to, że sprzedaż wszelkich praw autorskich nie jest konieczna dla uznania faktycznej sprze-
daży. Krótko mówiąc, transfer wszelkich istotnych praw odnośnie prawa autorskiego powinien być traktowany
dla potrzeb podatkowych jako sprzedaż i odwrotnie transfer niepociągający za sobą cesji wszelkich istotnych praw
powinien być traktowany dla potrzeb podatkowych jako licencja.

Rozróżnienie między licencją a sprzedażą i sprawa rozdzielności każdego prawa nabytego do pewnego prawa
autorskiego mają bardzo ważne znaczenie. Istnieje jednak ryzyko, że Komentarz do art. 12 będzie błędnie inter-
pretowany z powodu niejasnego sformułowania w tej kwestii. Przepisy amerykańskie stanowią przykład jak te
kwestie powinny być przedstawione staranniej.

9 P. F. Postlewaite, D. L. Cameron, T. Kittle-Kamp, Federal Income Taxation of Intellectual Properties and Intangible Assets.
Boston 2002.
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Licencja oprogramowania bez cesji
stosownych praw do prawa autorskiego

Zgodnie z przepisami amerykańskimi i komentarzem do Modelowej Konwencji OECD zwykła licencja opro-
gramowania bez przekazania praw autorskich stosownych dla potrzeb podatkowych nie stanowi należności licen-
cyjnych, lecz zysk przedsiębiorstwa. Przy rozpatrywaniu tego rodzaju transakcji należy koniecznie ustalić różnice
między programem komputerowym, prawem własności autorskiej do takiego programu i środkiem, w który pro-
gram jest wbudowany. Można poczynić trzy ważne uwagi przy tej okazji.

Po pierwsze, osoba, która nabywa licencję na pewien program, lecz bez jakichkolwiek praw autorskich, jest
uprawniona do użytkowania programu, ale bez żadnego prawa autorskiego. Licencjodawca ceduje tylko prawo
użytkowania programu, ale bez żadnego podatkowego uprawnienia do prawa autorskiego. Licencjobiorca ma pra-
wo użytkować program osobiście czy to do celów handlowych czy dla użytku osobistego. Licencjobiorca nie nabył
jednak żadnego z uprawnień podatkowych do praw autorskich w odniesieniu do programu, tym samym nie wolno
mu sporządzać kopii dla dystrybucji, opracowywać programów pochodnych lub urządzać publicznych pokazów
i wystaw. Licencjobiorca jest uprawniony jedynie do użytkowania programu dla własnej działalności zawodowej
lub dla własnej przyjemności.

Po drugie, licencja programu bez przekazania praw autorskich zabrania użytkowania uprawnień podatkowych
do prawa autorskiego, lecz uprawnia do sporządzania kopii programu, które uznane są za konieczne dla umożli-
wienia użytkownikowi eksploatacji programu.

W tej kwestii pkt 14 Komentarza OECD do art. 12 wyjaśnia, że w tego rodzaju transakcjach „prawa nabyte
związane z prawami autorskimi ograniczone są do praw niezbędnych do tego by użytkownik mógł uruchomić
program”.

Na przykład licencjobiorca jest uprawniony do sporządzania kopii programu, ponieważ uważa się, że prawo
do tego jest prawem chronionym prawem autorskim w rozumieniu prawa autorskiego, a nie potrzeb podatkowy-
ch. Prawo autorskie dla celów podatkowych ma szersze znaczenie, takie jak prawo zezwalające licencjobiorcy na
sporządzanie kopii dla publicznej dystrybucji, które obejmuje istotne prawo do sporządzania kopii dla eksploatacji
handlowej. Nawet w przypadkach gdy program został nabyty do użytkowania handlowego, a licencjobiorca jest
uprawniony do sporządzania licznych kopii programu, np. licencja na miejscu, licencja na przedsiębiorstwo, licen-
cja na sieć, to nie ma tu praw autorskich dla potrzeb podatkowych, ponieważ licencjobiorca nie jest uprawniony
do dystrybucji kopii, a więc nie występuje eksploatacja handlowa prawa.

Po trzecie, jest sprawą ważną rozróżnienie między programem a przedmiotem, w którym jest wbudowany.
Program jest mieniem niematerialnym chronionym przez prawo autorskie i jako taki musi być włączony do pew-
nego środka tak, aby program mógł być przekazany. Środek może być materialny (np. CD, lub dyski) lub niema-
terialny (np. Internet). Gdy program jest wbudowany do środka materialnego, licencjobiorca nabywa własność
środka, ale nie wbudowanego programu. Tak więc licencjobiorca jest właścicielem środka materialnego np. CD,
dokumenty papierowe zawierające objaśnienia itd. Licencjobiorca jednak nie nabywa własności programu, lecz
jedynie prawo użytkowania.

Zgodnie z przepisami amerykańskimi, licencję oprogramowania bez jakiegokolwiek prawa autorskiego dla po-
trzeb podatkowych określa się jako transfer artykułu chronionego prawami autorskimi (US Treas. Reg. 1.861-18(b)
(1)(ii).

Jest to graficzny wzór zakładający, że licencjobiorca nabywa tylko kopie programu, tzn. artykuł chroniony
prawem własności autorskiej, ale nie nabywa żadnych praw autorskich do niego. Krótko mówiąc, jedynie upraw-
nienie do użytkowania artykułu chronionego prawem autorskim musi być oddzielone i rozróżnione od uprawnienia
do użytkowania praw autorskich do programu. Pierwsze może prowadzić do zysku przedsiębiorstw lub do innego
rodzaju dochodu, niż należności licencyjne. Drugie uprawnienie prowadzi do należności licencyjnej.

Kwalifikacja transakcji dotyczących oprogramowań

Komentarz do art. 12 Modelowej Konwencji OECD nie zawiera jasnej prezentacji szerokiego wachlarza trans-
akcji dotyczących oprogramowań komputerowych.

Na podstawie praktyki amerykańskiej i Komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji można stwierdzić, że
transfer w zakresie oprogramowania może mieć miejsce w jednej z niżej wymienionych form10:

10  Tax Treaty Characterization Issues Arising from E-Commerce. OECD 2001.
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- licencja prawa własności autorskiej,
- licencja oprogramowania bez transferu praw własności autorskiej,
- cesja praw autorskich,
- przypadki graniczące między licencją a cesją,
- transfer informacji dotyczących programu,
- świadczenie usług komputerowych,
- kontrakty mieszane,
- transakcje elektroniczne.

Licencja praw autorskich
Licencja praw autorskich jest omawiana w pkt 13.1 Komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji.
Artykuł 12 ust. 2 Modelowej Konwencji Podatkowej postanawia, że należności licencyjne oznaczają należności

płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego artystycznego
lub naukowego.

Program komputerowy jest dziełem chronionym przez prawo własności autorskiej; tak więc wypłaty z tytułu
licencji praw autorskich do programu powinny być uważane za należności licencyjne. Przy rozważaniu, czy dane
wypłaty stanowią należności licencyjne należy rozważyć dwie kwestie:

1) czy w rozumieniu podatkowym transfer oprogramowania obejmuje prawa autorskie, tj. czy dany transfer
obejmuje prawa autorskie o znaczeniu podatkowym, i

2) czy analiza transferu prawa autorskiego o znaczeniu podatkowym wskazuje, że jest to sprzedaż, czy licencja.

Licencja oprogramowania bez cesji sto-
sownych praw własności autorskiej

Ten rodzaj licencji jest omawiany w pkt 11.5, 14, 14.1. 14.2 i 14.3. Komentarza do art. 12. Taka transakcja
nazywa się transferem artykułu chronionego prawem autorskim albo transferem kopii programu. Licencjobiorca
jest uprawniony do użytkowania programu tylko do własnego lub zawodowego użytku. Nie jest on upoważniony
do użytkowania żadnego prawa autorskiego programu. Licencjobiorca ma prawo sporządzić kopię, ponieważ taka
kopia nie prowadzi do naruszenia prawa autorskiego dla potrzeb podatkowych. Licencjobiorca posiada własność
tylko środka materialnego, w który program jest wbudowany, np. dyskietki, płyty CD.

Cesja praw autorskich
Ten rodzaj transakcji jest omawiany w pkt 15 Komentarza do art. 12 i nie prowadzi do należności licencyjnej,

ale do zysku z przeniesienia własności mienia.
Cesja praw oznacza, że niektóre lub wszystkie prawa zostały sprzedane, lub których własność została przenie-

siona. Należy zauważyć, że każde z praw autorskich objętych prawem autorskim może być sprzedane lub licen-
cjonowane indywidualnie, ponieważ jest możliwe negocjowanie oddzielnie praw objętych prawem autorskim.

W celu sprzedaży prawa autorskiego musi nastąpić transfer wszelkich istotnych praw w odniesieniu do praw
własności autorskiej. Zgodnie z komentarzem do art. 12 Modelowej Konwencji „cedent przenosi pełnię praw au-
torskich” a „wynagrodzenie jest wypłacane za przeniesienie pełnej własności prawa własności autorskiej” (pkt
13.1 i 15).

Przypadki graniczące między licencją a cesją
Punkty 15 i 16 Komentarza do art. 12 mówią o rozgraniczeniu między udzieleniem licencji a cesją praw. Pro-

blem powstaje, ponieważ przy wielu okazjach nie jest łatwo ocenić, czy dana transakcja stanowi licencję, czy
sprzedaż praw. Niepewność wynika z różnego zakresu zobowiązań w niektórych kontraktach, które zawierają pew-
ne postanowienia bliższe sprzedaży, a inne bliższe licencji.

Punkty 15 i 16 Komentarza do art. 12 uznaje ten problem stwierdzając, że „problem może pojawić się w sy-
tuacji, gdy prawa zbywane są w szerokim, jednak nie w pełnym zakresie”. Komentarz przytacza szereg przypad-
ków transakcji, których przedmiotem jest m.in. prawo wyłączne do użytkowania w oznaczonym okresie oraz na
wyznaczonym obszarze geograficznym, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu użytkowania, oraz opłaty w formie
jednorazowej kwoty uiszczonej ryczałtowo.
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Z jednej strony, Komentarz do art. 12 ustala, że każdy przypadek zależy od konkretnych faktów i okoliczności
i stwierdza, że podane wyżej przykłady powinny być analizowane indywidualnie. Z drugiej strony, Komentarz
przewiduje, że na ogół płatności takie stanowią najczęściej dochód z działalności handlowej, bądź dochód ze zbycia
majątku, ale nie jako należności licencyjne.

Transfer podstawowych informacji dotyczących programu
Transfer podstawowych informacji dotyczących programu omawiany w pkt 11.5 i 14.3 Komentarza do

art. 12 jest odosobnionym przypadkiem, który OECD kwalifikuje jako „szczególny”. Nie występuje tu ani transfer
praw autorskich ani transfer chronionego prawem autorskim przedmiotu. Ma natomiast miejsce transfer podsta-
wowych informacji dotyczących konkretnego programu. Takie informacje obejmują układ logiczny, algorytmy
lub języki albo techniki oprogramowania. Jeżeli informacja będzie udostępniona pod warunkiem, że nie będzie
ujawnione, to zapłata za takie informacje będzie traktowana jako należność licencyjna za świadczenie know-
how. Z tego względu sprawa bardziej pasuje do kwestii związanych z know-how i świadczeniem usług, a nie z pro-
blematyki oprogramowania (pkt 11 do 11.6 Komentarza do art. 12). Tym niemniej, ten kazus jest dwukrotnie wy-
mieniony w Komentarzu do art. 12 - raz w związku z know-how (pkt 11.5), a drugi raz w związku z oprogramo-
waniem (pkt 14.3).

Ten kazus może rodzić problemy, ponieważ może zazębiać się z innym rodzajem transakcji. Rozgraniczenie
między transferem tego rodzaju informacji dotyczących technik programowania a transferem praw autorskich nie
jest jasne. Na przykład program pierwotny może być zmodyfikowany przy wykorzystaniu tych informacji z czego
może powstać program pochodny. Powstaje wtedy problem, czy transakcja obejmuje transfer prawa chronione-
go prawem autorskim - prawo sporządzania programów pochodnych, czy też jest to transfer know-how. W pierw-
szym przypadku będą to należności licencyjne, tylko wtedy, gdy przekazane prawa obejmują również eksploatację
handlową poprzez dystrybucję dla publiczności programów pochodnych. Jeżeli transakcja stanowi transfer know-
how, to zapłata będzie traktowana jako należność licencyjna bez względu na to, czy są rozprowadzane programy
pochodne.

Świadczenie usług komputerowych
Świadczenie usług komputerowych jest transakcją obejmującą świadczenie usług dotyczących oprogramowa-

nia. W tym przypadku nie ma miejsca transfer ani prawa autorskiego ani produktu chronionego prawem autorskim,
czy to na podstawie licencji czy umowy kupna-sprzedaży. Wypłaty za świadczenie usług komputerowych nie są
traktowane jako należności licencyjne, lecz jako opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa (art. 7) lub jako dochód
z wolnych zawodów (art. 14).

Problem usług komputerowych może powstać przy rozróżnieniu takiej transakcji od transakcji obejmującej
oprogramowanie, a szczególnie transakcji obejmujących transfer prawa do sporządzania programów pochodnych
lub transakcji dotyczących transferu podstawowych informacji konkretnego programu (know-how). Rozróżnienie
powinno być dokonane z faktów i okoliczności dla każdego przypadku oddzielnie zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w Komentarzu do art. 12.

Świadczenie usług komputerowych rodzi pewne kwestie dotyczące kontraktów mieszanych.

Kontrakty Mieszane
Punkt 11.6 Komentarza do art. 12 ustala kryteria oceny różnych postanowień zawartych w kontraktach mie-

szanych. Pkt 11.6 ustala dwie normy: rozbicia całej kwoty na oddzielne elementy i oddzielne traktowanie części
głównej kontraktu. Zgodnie z tymi zasadami, w takich transakcjach mieszanych należy, opierając się na danych
zawartych w transakcji, dokonać rozbicia całej kwoty wynagrodzenia na oddzielne elementy i do każdego z nich
zastosować odrębne zasady opodatkowania. Jeżeli jeden z elementów świadczenia stanowi pozycję główną kon-
traktu, a pozostałe elementy są uboczne lub mają raczej znaczenie nieznaczne, to normę stosowaną do głównego
elementu należy stosować do całości wynagrodzenia. Wszystko więc, co ekonomicznie stanowi całość, powinno
być traktowane również jako całość dla celów podatkowych.

Kontrakty mieszane są stosowane w różnego rodzaju transakcjach. W odniesieniu do oprogramowania najbar-
dziej powszechnym przykładem jest sprzedaż urządzenia komputerowego z wbudowanym oprogramowaniem (np.
oprogramowanie operacyjne) i użytkowanie oprogramowania połączone ze świadczeniem usług komputerowych.
Jeżeli chodzi o pierwszy przykład, to wiele państw przy stosowaniu Konwencji podatkowych, uważa należności
licencyjne jako wypłaty jedynie za użytkowanie oprogramowania, jeżeli nie zostały przeniesione żadne prawa au-
torskie. Tak więc, o ile sprzedaż urządzenia komputerowego stanowiłaby zysk z przeniesienia własności lub zysk
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przedsiębiorstwa, to jednak użytkowanie wbudowanego oprogramowania będzie stanowiło należność licencyjną.
Tak więc, powinna być zastosowana norma dotyczące kontraktów mieszanych. W odniesieniu do drugiego przy-
kładu, zasada kontraktów mieszanych jest stosowana, ponieważ świadczenie usług komputerowych prowadzi do
zysku przedsiębiorstwa lub do zysku z wolnych zawodów, podczas gdy użytkowanie oprogramowania mogłoby
prowadzić do należności licencyjnych. Normy dotyczące kontraktów są jasne w teorii. W praktyce jednak powstają
problemy gdy należy ocenić główną część kontraktu w celu zastosowania do pozostałych elementów kontraktu
traktowania podatkowego stosowanego do części głównej kontraktu.

Transakcje elektroniczne
Poprzednia wersja Modelowej Konwencji Podatkowej OECD z roku 2003 wprowadziła w pkt 17.1-17.4 Ko-

mentarza do art. 12 zasady traktowania transakcji dokonywanych w handlu elektronicznym. Są one stosowane
do transakcji przy pomocy innych rodzajów wytworów elektronicznych przekazywanych przez sygnały cyfrowe
poprzez Internet, takie jak obrazy, dźwięki, teksty, a nawet programy.

Kwalifikując dochód z transakcji dla potrzeb podatkowych nowe punkty komentarza zalecają te same normy
jak dla transakcji zawieranych konwencjonalnie, tzn. bez środków elektronicznych: „Wyrażone wyżej zasady od-
nośnie płatności z tytułu oprogramowania stosuje się również do transakcji dotyczących innych rodzajów wytwo-
rów cyfrowych, takich jak obrazy, dźwięki lub teksty.

Komentarz przytacza dwa przykłady:
a) wynagrodzenie jest wypłacane za użytkowanie osobiste przez klienta wytworów cyfrowych. Chodzi tu tylko

o użytkowanie danych bez naruszenia praw autorskich. Takie opłaty nie stanowią należności licencyjnych.
Kopiowanie sygnałów cyfrowych na twardym dysku lub na innych środkach nie dotyczy praw autorskich w ro-

zumieniu podatkowym;
b) wynagrodzenie wypłacane za użytkowanie praw własności autorskiej do produktu cyfrowego. Takie wypła-

ty są traktowane jak wypłaty licencyjne. Miałoby to miejsce w innej sytuacji gdy wydawca książki płaci za chro-
niony prawem własności autorskiej rysunek, który chce zamieścić na okładce książki, która ma być przeznaczona
do publicznej sprzedaży. W tym przypadku przekazane zostało prawo sporządzania kopii rysunku dla publicznej
dystrybucji i zapłata za to prawo jest traktowana jako należność licencyjna.

Zakończenie

Zdaniem wielu cytowanych autorów, Komentarz do art. 12 Modelowej Konwencji powinien być poprawiony
pod kątem jaśniejszego brzmienia i sprecyzowania, na czym polegają prawa własności autorskiej do oprogramo-
wania i kiedy te prawa są licencjonowane, a kiedy są sprzedane. Mimo stałych uzupełnień Komentarz wciąż po-
mija szereg kwestii dotyczących należności licencyjnych z tytułu programów komputerowych, takich jak określe-
nie praw autorskich dla potrzeb podatkowych, dokładne określenie znaczenia „kryterium eksploatacji handlowej”
i ewentualnego stosowania kryterium „wszelkich istotnych praw”. Są to istotne kwestie wymagające wyjaśnienia.

Ponowny przegląd Komentarza do art. 12 powinien zwrócić uwagę na to, że nie ma różnic między należno-
ściami licencyjnymi wynikającymi z oprogramowań komputerowych a należnościami wynikającymi z dzieł tra-
dycyjnych (np. książki), ponieważ wszystkie dzieła chronione prawem autorskim opierają się na tych samych wy-
tycznych przy kwalifikowaniu ich jako należności licencyjne. Jednakże istnieje poważna różnica w odniesieniu do
zawartości treści prawa autorskiego zależnie od tego czy prawa są analizowane pod kątem potrzeb podatkowych,
czy dla potrzeb prawa własności autorskiej.

Dla uwydatnienia tej różnicy przyszły komentarz powinien zawierać sprecyzowanie odrębnej kategorii tzw.
„podatkowych praw autorskich” (tax copyright rights) w odróżnieniu od materialnego prawa własności autorskiej.
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