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1. WPROWADZENIE 

Rynek oprogramowania komputerowego jest jednym z najszybciej rozwija-

j cych si  obecnie rynków towarów i us ug, co jest ci le zwi zane z nowymi 

technologiami, które s  immanentn  cech  informatyki. Nie dziwi zatem fakt, e

producenci zaskakuj  nas ju  nie tylko nowymi rozwi zaniami, ale równie

sposobami ich sprzeda y i przenoszenia lub nie przenoszenia praw w asno ci.

Jednym z przyk adów takiego rozwi zania jest General Public License

(GNU1 GPL) – tj. licencje wolnego i otwartego oprogramowania, które coraz 

cz ciej s  stosowane w praktyce i które rodz  szereg problemów zarówno 

w obszarze przeniesienia praw w asno ci, jak równie , a mo e przede wszyst-

kim, w obszarze wyceny programów zbudowanych za pomoc  narz dzi uzyska-

nych poprzez licencj  GNU GPL. 

Celem artyku u jest przedstawienie specyfiki licencji GNU GPL oraz zasad 

jej wyceny z trzech punktów widzenia: prawa bilansowego w Polsce, 

MSR/MSSF2 oraz polskiego prawa podatkowego. Prezentowane zagadnienie 

opisane zosta o na przyk adzie systemu operacyjnego Linux, który jest przeka-

zywany u ytkownikom w formie licencji GNU GPL. 

 Dr, Katedra Rachunkowo ci, Wydzia  Zarz dzania Uniwersytetu ódzkiego.  
1 Skrót GNU oznacza „uniksopodobny” system operacyjny – z ang. GNU'sNot Unix. Termin 

ten powsta  w wyniku realizacji projektu GNU – przedsi wzi cia maj cego na celu stworzenie 

kompletnego, wolnego, uniksopodobnego systemu operacyjnego GNU, zapocz tkowanego 

w styczniu 1984 r. przez Richarda Matthew Stallmana. Szerzej zob. w: http://www.gnu.org 

(odczyt 04.10.2011). 
2 Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci (MSR), od 2001 r. okre lane równie  jako 

Mi dzynarodowe Standardy Sprawozda  Finansowych (MSSF) to mi dzynarodowe regulacje 

rachunkowo ci. Zmiana nazwy (z MSR na MSSF) zwi zana jest z ukonstytuowaniem si  w 2001 r. 

Rady Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci (IASB), która zast pi a Komitet Mi dzyna-

rodowych Standardów Rachunkowo ci (IASC). W zwi zku z tym wszystkie standardy wydawane 

przez IASB nazywane s  MSSF, za  standardy wydane wcze niej przez IASC pozosta y przy 

nazwie MSR – szerzej zob. w: R. Ignatowski, Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wp yw

na  rozwi zania krajowe, „Zeszyty Rachunkowo ci” 18(74)/2004, s. 32–57.
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2. CHARAKTERYSTYKA LICENCJI GNU GPL 

General Public License (GNU GPL) to tzw. licencje wolnego i otwartego 

oprogramowania. Ich autorami s  Richard Stallman i Eben Moglen, którzy 

rozpocz li projekt w 1984 r., za  pierwsza licencja Emacs General Public 

License powsta a w roku 1989. Celem licencji GNU GPL jest przekazanie 

u ytkownikom swobody do uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, 

analizowania, zmian i ulepszania programów. Jak wskazano na oficjalnej stronie 

internetowej Free Software Foundation3, zastosowanie licencji GNU GPL ma na 

celu danie ich u ytkownikom czterech podstawowych wolno ci (swobód): 

 uruchamiania programu w dowolnym celu (wolno  0); 

 analizowania, jak program dzia a i dostosowywania go do swoich po-

trzeb (wolno  1); 

 rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolno  2); 

 udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania w asnych 

ulepsze , dzi ki czemu mo e z nich skorzysta  ca a spo eczno  (wolno  3)4.

Je eli tylko program spe nia wszystkie cztery wolno ci jednocze nie, wów-

czas, wed ug Free Software Foundation, mo e by  uznany za Wolne Oprogra-

mowanie.  

3. PROBLEMY DOTYCZ CE WYCENY OPROGRAMOWANIA LINUX BAZUJ CEGO 

NA LICENCJI GNU GPL 

System operacyjny Linux jest rozpowszechniany na zasadzie licencji GNU 

GPL, co oznacza, jak wskazano wcze niej, e daje u ytkownikom cztery 

podstawowe wolno ci przy korzystaniu z niego. Jest to oprogramowanie wolne 

i otwarte, zatem jest ono wolne od ogranicze . Poniewa  Linux, jako system 

operacyjny, jest baz  podstawow  dla innych programów komputerowych 

pisanych w tej technologii, w praktyce cz sto pojawi  si  problemy z jego 

wycen  w firmach, które wykorzystuj  go do dzia alno ci biznesowej. Mamy tu 

bowiem do czynienia z korzystaniem z darmowego oprogramowania, które 

potem jest w pewnym sensie dalej sprzedawane wraz z nowo powsta ym 

produktem. W tabeli 1 przedstawiono najcz ciej spotykane problemy dotycz ce 

wykorzystania systemu Linux w dzia alno ci gospodarczej.  

3 FundacjaWolnego Oprogramowania (FreeSoftwaere Foundation FSF) to g ówna instytucja 

sponsoruj ca opracowanie i rozwój licencji GNU GPL. Zosta a za o ona w 1985 r. przez Richarda 

Stallmana, który jest jednym z autorów GPU GPL. Szerzej zob.: www.fsf.org oraz www.gnu.org. 
4 Szerzej na ten temat zob. w: www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html (odczyt 04.10.2011). 



Wycena licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL)… 239

Tabela 1. Najcz ciej wyst puj ce problemy dotycz ce wykorzystania systemu Linux 

Lp. Opis 

Problem 1 Brak faktury (lub innego dokumentu) potwierdzaj ce zakup licencji Linux 

Problem 2 Warto  niematerialna wyceniana w cenie zakupu ma warto  0 

Problem 3 Wspó mierno  kosztów do przychodów – korzystaj c ze sk adnika aktywów 

o warto ci zero wytwarzane jest nowe oprogramowanie, które nast pnie jest 

sprzedawane wraz z licencj  GNU GPL na system Linux. Warto  w cenie 

zakupu systemu Linux wynosi zatem 0 (koszt), za  przychodem jest cz

ceny sprzeda y finalnego oprogramowania. 

Problem 4 Wycena w innej ni  cena nabycia warto ci systemu Linux 

ród o: opracowanie w asne. 

Jak wskazano w tab. 1, podstawowym problemem dotycz cym wyceny jest 

fakt, e system Linux sprzedawany jest za 0 PLN, zatem nie posiada ceny 

zakupu, czyli jego wycena na tym poziomie jest niemo liwa. Jednak jego 

wykorzystanie przynosi jednostce wymierne korzy ci, zatem dyskusyjn  staje 

si  kwestia, czy by  mo e nie nale a oby go wyceni  w inny sposób i na tej 

podstawie ujmowa  dalej dla celów bilansowych i podatkowych. Poniewa

problem ten mo e by  ró nie rozumiany ze wzgl du na regulacje, które zostan

wzi te pod uwag , w dalszej cz ci artyku u rozwa ania podzielono na trzy 

grupy: polskie prawo bilansowe, standardy mi dzynarodowe MSR/MSSF oraz 

polskie prawo podatkowe. 

4. POLSKIE PRAWO BILANSOWE A WYCENA SYSTEMU LINUX 

Wed ug art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy o rachunkowo ci5 przez warto ci niema-

terialne i prawne rozumie si  (z wy czeniem inwestycji) nabyte przez jednost-

k , zaliczane do aktywów trwa ych, prawa maj tkowe nadaj ce si  do gospo-

darczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci

d u szym ni  rok, przeznaczone do u ywania na potrzeby jednostki, a w szcze-

gólno ci:

a) autorskie prawa maj tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; 

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u yt-

kowychoraz zdobniczych; 

c) know-how.

Ponadto, w art. 28 ust. 1 pkt 1 tej e samej ustawy wskazano, e warto ci 

niematerialne i prawne wycenia si  wed ug cen nabycia lub kosztów wytworze-

nia albo warto ci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny rodków trwa ych), 

5 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo ci, tekst jednolity Dz. U. 2009, nr 152, 

poz. 1223 z pó n. zm. 
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pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak e o odpisy 

z tytu u trwa ej utraty warto ci.

Wskazane zasady wyceny dotycz  równie rodków trwa ych, dlatego te

we wspomnianej definicji pojawia si  mo liwo  wyceny w koszcie wytworze-

nia. Wydaje si  to jednak niemo liwe w zestawieniu z definicj  warto ci

niematerialnych i prawnych, gdzie definiuje si  je jako aktywa „nabyte przez 

jednostk ”, a nie wytworzone we w asnym zakresie. Podobny problem mo na 

zauwa y  przy kolejnej mo liwo ci wyceny – warto ci przeszacowanej, gdzie 

w nawiasie dopisano wprost, e chodzi tu o aktualizacj  wyceny rodków 

trwa ych.  

Podsumowuj c, do wyceny warto ci niematerialnych i prawnych wed ug

polskiego prawa bilansowego pozostaje nam tylko jedna metoda: cena nabycia 

pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak e o odpisy 

z tytu u trwa ej utraty warto ci.

Jak wspomniano wcze niej, cena zakupu systemu Linux wynosi 0, nato-

miast wszystkie inne sk adniki, które ró ni  cen  zakupu od ceny nabycia6, te

zazwyczaj w praktyce wynosz  0. Mo na wi c przyj  uproszczenie, e cena 

nabycia systemu Linux wynosi 0. Wyj tkiem mo e by  np. sytuacja, gdy system 

ten kupowany jest na p ycie CD do czonej do jakiego  czasopisma i taki 

komplet kosztuje wtedy 15 PLN. W takim przypadku zasadne wydaje si

potraktowanie jako cen  nabycia warto  15 PLN. Jednak e niezale nie od tego, 

jakie b d  dodatkowe koszty zakupu, nie zmienia to faktu, e system Linux 

sprzedawany jako licencja GPU GLU b dzie mia  warto  0 lub blisk  0. 

Poniewa  jednak spe nia on pozosta e kryteria definicji warto ci niematerialnej 

i prawnej (przy za o eniu, e okres licencji jest d u szy od jednego roku), 

powinien, wed ug autora, zosta  zaklasyfikowany jako tego typu sk adnik

aktywów o warto ci 0 lub bliskiej niej.  

5. WYCENA SYSTEMU LINUX WED UG MSR/MSSF 

Aby obja ni  zasady uj cia i wyceny licencji wolnego i otwartego oprogra-

mowania (GNU GPL), nale y przeanalizowa  przede wszystkim MSR 38 

Warto ci niematerialne. Wed ug definicji tego standardu, licencja jest przyk a-

dem warto ci niematerialnej, czyli mo liwego do zidentyfikowania niepieni -

nego sk adnika aktywów, nie posiadaj cego postaci fizycznej (por. par. 8, MSR 

38, Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF), (2007), 

t. I, s. 1164–1166). Uj cie danego sk adnika jako warto ci niematerialnej 

6 Chodzi tu o wszystkie koszty zwi zane z doprowadzeniem w tym przypadku warto ci nie-

materialnej i prawnej, jak  jest system Linux, do postaci i miejsca, w którym zosta  przyj ty do 

u ytkowania – por. definicja ceny nabycia zawarta w at. 28 ust.8 ustawy o rachunkowo ci.
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dopuszczalne jest wy cznie wtedy, gdy (par. 21, MSR 38, Mi dzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF), (2007), t. I, s. 1170): 

1) istnieje prawdopodobie stwo osi gni cia przez jednostk  przysz ych ko-

rzy ci ekonomicznych, które b dzie mo na przyporz dkowa  temu sk adnikowi;

2) jednostka jest w stanie wiarygodnie ustali  cen  nabycia lub koszt wy-

tworzenia danego sk adnika. 

MSR 38, podobnie jak pozosta e standardy, wyra nie rozdziela dwa mo-

menty wyceny: pocz tkowe uj cie oraz wycena na dzie  bilansowy. W przypad-

ku pierwszym (uj cie pocz tkowe) par. 24 MSR 38 jednoznacznie wskazuje, e

wycena odbywa si  w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Zatem wyst pu-

j ca tu sytuacja b dzie analogiczna do tej, jak  opisano w poprzednim punkcie 

obja niaj cym zasady wyceny systemu Linux obowi zuj ce w polskim bilan-

sowym.  

Wycena na dzie  bilansowy (dok adnie wed ug MSR 38 – wycena po po-

cz tkowym uj ciu) mo e zosta  dokonana na podstawie jednego z dwóch 

modeli: 

a) model oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, 

b) model oparty na warto ci przeszacowanej. 

Ze wzgl du na opisan  wcze niej specyfik  sytemu Linux dystrybuowanego 

na podstawie licencji GNU GPL, w dalszej cz ci artyku u przeanalizowano 

model drugi (warto  przeszacowana), w celu wykazania, czy jego zastosowanie 

mo e zmieni  wycen  pocz tkow  tego sk adnika warto ci niematerialnych. 

Warto  przeszacowana to, wed ug par. 75 MSR 38, warto  godziwa na 

dzie  przeszacowania pomniejszona o pó niejsze umorzenie i czn  kwot

pó niejszych odpisów aktualizacyjnych z tytu u utraty warto ci. Z kolei warto

godziwa to kwota, za jak  na warunkach rynkowych dany sk adnik aktywów 

móg by zosta  wymieniony pomi dzy zainteresowanymi i dobrze poinformowa-

nymi stronami transakcji (por. par. 8 MSR 38). Wyra ne jest tutaj odniesienie do 

warto ci rynkowej, dodatkowo jeszcze wzmocnione przez zapis par. 75 wskazu-

j cy jednoznacznie, e warto  godziw  dla celów przeszacowania ustala si

poprzez odniesienie do aktywnego rynku. Podej cie to jest odmienne od 

podej cia stosowanego np. dla rodków trwa ych, gdzie w par. 33 MSR 16 

Rzeczowe aktywa trwa e wskazano, e w przypadku braku ewidencji transakcji 

rynkowych warto  godziw  mo na ustali  metod  dochodow  lub metod

zamortyzowanego kosztu zast pienia. Gdyby taka ewentualno  by a przewi-

dziana dla warto ci niematerialnych w MSR 38, to – zdaniem autora – mo na by 

si  zastanawia , czy licencji Linux nie nale a oby przeszacowa  do warto ci

uzyskiwanych korzy ci (dochodów) z tego tytu u. Jednak, jak wskazano 

wcze niej, MSR 38 wyra nie odwo uje si  do warto ci rynkowej, a Linux jest 

systemem, który tak  warto  niew tpliwie ma – wynosi ona zero, gdy  system 

ten jest powszechnie dystrybuowany za darmo w formie licencji GNU GPL. 
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Podsumowuj c, wed ug MSR 38, zdaniem autora, nie ma mo liwo ci aby 

wyceni  licencj  sytemu Linux opart  na licencji wolnego i otwartego oprogra-

mowania (GNU GPL) w innej warto ci ni  cena nabycia – czyli w warto ci  

0 lub bliskiej 0.  

6. WYCENA SYSTEMU LINUX W WIETLE POLSKICH REGULACJI

PODATKOWYCH

W przedstawionych dotychczas rozwa aniach jednoznacznie wyja niono, e

regulacje bilansowe, zarówno polskie jak i mi dzynarodowe, s  zgodne i wska-

zuj , e licencje wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) nale y

wycenia  w cenie nabycia. Jednak regulacje podatkowe cz sto odbiegaj

w swojej konstrukcji i tre ci od prawa dotycz cego sprawozdawczo ci finanso-

wej, dlatego te  w dalszej cz ci artyku u przeanalizowano zapisy oraz oficjalne 

interpretacje organów skarbowych do ustaw o podatku dochodowym7 oraz 

ustawy o podatku od towarów i us ug8dotycz ce obja nianego w artykule 

problemu. Dodatkowo analizie poddano równie  ustaw  o podatku od spadków 

i darowizn9, gdy  jedn  z mo liwych interpretacji jest potraktowanie licencji 

GNU GPL jako darowizny, co spowodowa oby okre lone konsekwencje 

zwi zane z podatkiem od darowizn.  

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych10 uznaje za przychody m.in. warto  otrzymanych nieodp atnie lub 

cz ciowo odp atnie wiadcze , a tak e warto  otrzymanych nieodp atnie lub 

cz ciowo odp atnie rzeczy i praw. Natomiast w ust. 6 tego samego artyku u

wskazano sposoby ustalania warto ci nieodp atnych wiadcze . S  to m. in.: 

• cena stosowana wobec innych odbiorców – je eli przedmiotem wiad-

czenia s  us ugi wchodz ce w zakres dzia alno ci gospodarczej dokonuj cego

wiadczenia, 

7 Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowo ci,tekst jednolity Dz. U.  2009, nr 152, poz. 1223 

z pó n. zm.; Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity 

Dz. U.  2011, nr 74, poz. 397 z pó n. zm. 
8 Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us ug, tekst jednolity Dz. U.  2011, nr 177, 

poz. 1054 z pó n. zm. 
9 Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jednolity Dz. U.  2009, 

nr 93, poz. 768 z pó n. zm. 
10 Przedstawione wyja nienia dotycz ce skutków podatkowych zwi zanych z korzystaniem 

z nieodp atnych programów komputerowych maj  odpowiednie zastosowanie do podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych prowadz cych pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz

(art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
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• cena rynkowa stosowana przy udost pnianiu praw tego samego rodzaju, 

z uwzgl dnieniem w szczególno ci ich stanu i stopnia zu ycia oraz czasu 

i miejsca udost pnienia – w innych ni  wskazane w art. 12 ust. 6 pkt 1–3 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych przypadkach. 

Za ó my, e system Linux „nabywany” lub „otrzymywany” za darmo na 

podstawie licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) jest 

przyk adem nieodp atnego otrzymania praw maj tkowych. Nale a oby wtedy 

wyceni  przychód z tego tytu u wed ug ceny rynkowej „stosowanej przy 

udost pnianiu praw tego samego rodzaju”. Pojawia si  zatem pytanie – co to s

„prawa tego samego rodzaju”? Czy b dzie to system Linux „nabywany” lub 

„otrzymywany” w inny sposób? Ale w jaki, skoro jest on dystrybuowany za 

darmo? A mo e nale a oby wykona  szersze porównanie – do ró nych syste-

mów operacyjnych, jak np. Windows? Ale je li tak, to do jakiej wersji i do 

jakiego sposobu licencjonowania (OEM, BOX, Proffesional itd.)?  

Analizuj c przedstawione regulacje, nale y stwierdzi , e przepisy podat-

kowe nie przewiduj  sytuacji, gdy wskazane wiadczenie jest z za o enia 

bezp atne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Mo liwo  ustalenia 

warto ci „porównywalnych" wiadcze  wskazanego rodzaju w przypadku 

bezp atnych programów komputerowych, takich jak system Linux, które s

dost pne dla wszystkich na jednakowych (nieodp atnych) zasadach, nie mo e

by  przeprowadzone. Wyst puje zatem brak podstaw do ustalenia warto ci

przychodu. Tak  interpretacj  potwierdzaj  wyja nienia organów skarbowych  

w zwi zku z indywidualnymi zapytaniami podatników11. W interpretacjach tych 

jednoznacznie wyja niono równie , e licencja GNU GPL nie jest form

darowizny, zatem nie nale y stosowa  tutaj podatku z tego tytu u.  

Je eli zatem z punktu widzenia podatku dochodowego oraz podatku od 

spadków i darowizn licencja na system Linux nie powoduje konsekwencji 

podatkowych, to czy podobnie b dzie w przypadku podatku od towarów i us ug?

Inaczej – czy nabywanie bezp atnego – powszechnie dost pnego oprogramowa-

nia stanowi tytu  do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT?  

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug podlegaj  (art. 5 ust. 1 usta-

wy o podatku od towarów i us ug):

1) odp atna dostawa towarów i odp atne wiadczenie us ug na terytorium 

kraju;

2) eksport towarów; 

3) import towarów; 

11 Por. np. skutki podatkowe zwi zane z korzystaniem z bezp atnych programów kompute-

rowych – „Biuletyn Skarbowy MF” 42(68)/2006, sygn. PB3/GM-8213-12/06/144 lub odpowied

MF na zapytanie pos a Tadeusza Syryjczyka z 6.02.2001 r. lub Postanowienie w sprawie 

interpretacji prawa podatkowego sygnatura DG/415-IX/71-19/07 z 13.06.2007 r.  
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4) wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na teryto-

rium kraju; 

5) wewn trzwspólnotowa dostawa towarów. 

Aby odpowiedzie  na postawione wcze niej pytania dotycz ce naliczenia 

i odprowadzenia podatku od towarów i us ug, nale y ustali , czy nabycie 

systemu Linux na podstawie licencji GNU GPL mie ci si  w katalogu tych 

czynno ci.

Jak wskazano w pkt 1 powo anego wcze niej przepisu(art. 5 ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i us ug), przedmiotem opodatkowania podatkiem od 

towarów i us ug jest odp atna dostawa towarów i odp atne wiadczenie us ug na 

terytorium kraju. Rozumie si  przez to, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, 

przeniesienie prawa do rozporz dzania towarami jak w a ciciel. Natomiast przez 

wiadczenie us ug (por. pkt 2) rozumie si  ka de wiadczenie na rzecz osoby 

fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie maj cej osobowo ci

prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym równie :

przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych, bez wzgl du 

na form , w jakiej dokonano czynno ci prawnej; 

zobowi zanie do powstrzymania si  od dokonania czynno ci lub tolero-

wania czynno ci lub sytuacji; 

wiadczenie us ug zgodnie z nakazem organu w adzy publicznej lub 

podmiotu dzia aj cego w jego imieniu lub nakazem wynikaj cym z mocy prawa 

(art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us ug).

Podstawowym kryterium do identyfikacji czynno ci, które podlegaj  opo-

datkowaniu – tj. dostawa towarów oraz wiadczenie us ug – jest ich odp atno .

Oznacza to wykonanie ich za wynagrodzeniem. „Nabycie” za 0 PLN licencji 

typu GNU GPL nie b dzie zatem stanowi o tytu u do naliczenia i odprowadzenia 

podatku VAT. Podobne stanowisko mo na znale mi dzy innymi w interpreta-

cji indywidualnej Ministra Finansów z 29.06.2010 r. (sygn. IPPP3/443-452/10-

4/LK).

7. PODSUMOWANIE 

Wycena licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL) jest 

problemem, który w praktyce budzi ró ne kontrowersje, pytania i implikuje 

przyjmowanie odmiennych rozwi za . Wiedza w tym zakresie wyra nie

ewoluuje, co wida  szczególnie w interpretacjach i praktyce podatkowej. 

Zwi zane jest to z niew tpliwie trudnym do wyja nienia dla cz ci osób 

zagadnieniem nieodp atnego (darmowego) przekazywania u ytkownikom 

swobody do uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, 

zmian i ulepszania programów. Jak wskazano w tre ci artyku u, pomimo e tego 
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typu licencje s  zwi zane z bezpo redni  „korzy ci ” dla korzystaj cego z nich, 

to zarówno regulacje podatkowe, jak i bilansowe (polskie i mi dzynarodowe) 

wskazuj , e programy takie, jak np. Linux, nale y wyceni  w cenie nabycia, 

w tym przypadku równiej b d  bliskiej zeru, za  wskazane „korzy ci” nie 

stanowi  tytu u do dodatkowego ich opodatkowania. Jest to zgodne z podstaw

logik  licencji GNU GPL – we  licencj  za darmo i rozwijaj j  dalej.
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THE EVALUATION OF LICENCE FREE AND OPEN SOFTWARE (GNU GPL)  

ON EXAMPLE THE OPERATING SYSTEM LINUX

The aim of the article is to present specific of license type General Public License (GNU 

GPL) andrules of its evaluation of three points of view: /polish accounting low, International 

Financial Reporting Standards and Polish tax low.Presented problems was described on example 

of operating system Linux, which is deliverto users in such form. 


