Nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Udzielenie licencji.
Aspekty prawno-podatkowe
Szkolenie / Prawo i podatki
Cel szkolenia:
Przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów oraz ryzyk związanych z nabyciem wyników
prac B+R oraz udzieleniem licencji.

Zakres szkolenia:
Omówienie problematyki związanej z umowami licencyjnymi. Przedstawienie rozwiązań prawnych i
podatkowych pozwalających na zminimalizowanie ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz
udzieleniem licencji.

Korzyści:
Podniesienie prawnej i podatkowej świadomości uczestników dotyczącej problematyki związanej z
nabywaniem wyników prac B+R oraz udzielaniem i korzystaniem z licencji.

Dla kogo:








pracownicy działów R&D
inwestorzy
pracownicy start-up oraz spin-off
pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
analitycy finansowi
właściciele przedsiębiorstw
kadra zarządzająca przedsiębiorstw.

W cenie szkolenia:






uczestnictwo w szkoleniu
komplet materiałów szkoleniowych
lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
certyfikat ze szkolenia
materiały edukacyjne.
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Program szkolenia:
DZIEŃ I
Moduł I
Wyniki prac B+R według prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej:





wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie
prawa autorskie osobiste i majątkowe a udzielenie licencji
wynalazek w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej
patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji - wpływ na udzielenie licencji.

Moduł II
Ryzyka prawne związane z udzielaniem licencji:






rodzaje licencji: wyłączna - niewyłączna, pełna - niepełna, odpłatna - nieodpłatna
udzielenie licencji a sublicencja
wpływ unieważnienia patentu na stosunek licencyjny
obciążenie prawa wyłącznego poprzez udzielenie licencji
ryzyka związane z udzieleniem quasi – licencji.

Moduł III
Sprzedaż wyników B+R - sposoby nabycia:















strony umowy, nabywający, sprzedający - prawa i obowiązki
oświadczenia stron umowy oraz wskazanie celu zawarcia umowy
przedmiot umowy sprzedaży B+R
wynagrodzenie
gwarancje i odpowiedzialność stron umowy o sprzedaż wyników B+R
współpraca stron - postanowienia w umowie
ulepszenia lub udoskonalenia
rozwiązanie, wygaśnięcie umowy
postanowienia końcowe
rodzaje umów służące nabycia wyników prac B+R
umowa licencji i sublicencji;
umowy o udostępnienie know-how
umowy o przeniesienie prawa
umowa o wspólne przedsięwzięcie innowacyjno - wdrożeniowe (umowa konsorcjum).

Moduł IV
Case study:



analiza praktycznych aspektów związanych z udzieleniem licencji - tworzenie projektu umowy
licencyjnej
konsultacje.

DZIEŃ II
Moduł I
Wyniki prac B+R, udzielenie licencji - zagadnienia podatkowe:





wyniki prac B+R, udzielanie licencji - źródła prawa podatkowego
wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym
udzielenie licencji w ujęciu podatkowym
sukcesja w prawie podatkowym.
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Moduł II
Wyniki prac B+R, opodatkowanie:







nabycie wyników prac B+R a zasady opodatkowania
udzielenie licencji a opodatkowanie
moment powstania obowiązku podatkowego
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
VAT a udzielenie licencji.

Moduł III
Sposoby zabezpieczania transakcji pod względem podatkowym - udzielenie licencji:






analiza podatkowa transakcji
licencja od podmiotu zagranicznego, licencja udzielona podmiotowi zagranicznemu
zgłoszenie w zakresie podatku VAT
interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Moduł IV
Case study:



praktyczna analiza aspektów podatkowych związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz
udzieleniem licencji
konsultacje.

Informacje organizacyjne:
 Czas trwania – 16 godzin, 2 dni


Forma szkolenia – stacjonarnie / online

Współpraca:




Zapytania prosimy kierować na adres email: kontakt@pgwi.pl
Telefon komórkowy: +48 503 177 561
Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/szkolenia
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