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Pozytywna interpretacja podatkowa w zakresie możliwości skorzystania przez Brand 24 z ulgi IP BOX

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. w godzinach popołudniowych r. 
powziął informację o wydaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [Organ Skarbowy] pozytywnej 
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, 
która potwierdza możliwość skorzystania przez Spółkę z tzw. ulgi IP BOX, czyli preferencyjnego 5% opodatkowania 
dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub 
ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.
Zgodnie z otrzymaną interpretacją Organ Skarbowy stwierdził prawidłowość stanowiska Spółki zgodnie z którym:
[i] działalność Emitenta w zakresie tworzenia, a także rozwijania oprogramowania komputerowego 
udostępnianego w modelu SaaS [Software As a Service] spełnia przesłanki do uznania jej za działalność 
badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT,  
[ii] autorskie prawa majątkowe przysługujące Spółce do rozwijanego oprogramowania komputerowego spełniają 
przesłanki aby uznać je za kwalifikowane prawo własności intelektualnej [kwalifikowane IP], o którym mowa w 
ustawie o CIT, 
[iii] dochód uzyskiwany z opłat abonamentowych za dostęp do oprogramowania komputerowego w modelu SaaS 
stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu 
lub usługi, o którym mowa w ustawie o CIT.
Wobec powyższego Spółka będzie uprawniona do zastosowania preferencyjnej 5% stawki dochodu uzyskanego z 
kwalifikowanego IP za okres od 1 stycznia 2019 roku tj. lata 2019-2022 oraz lata następne.
Indywidualna interpretacja podatkowa Organu Skarbowego uprawniająca Spółkę do preferencyjnego 
opodatkowania dochodu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta, natomiast 
wyliczenie skali możliwej do zastosowania w danym roku ulgi podatkowej wymaga od Spółki odrębnej 
szczegółowej analizy w oparciu o otrzymaną interpretację.
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