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Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zainteresowanie nabyciem „Przewodnika po usługach o niskiej wartości dodanej i usługach 
rutynowych w grupach kapitałowych”. Mamy nadzieję, że publikacja ta okaże się istotnym wsparciem w Państwa 
działalności. 

Załączone do niniejszego pisma „Ogólne warunki udzielania licencji/ sprzedaży” opisują szczegółowo przedmiot 
transakcji (zawartość Przewodnika i formę), a także warunki jego udostępnienia, wynagrodzenie oraz wszelkie 
dodatkowe uzgodnienia. Po dokonaniu wyboru opcji (celu) udostępnienia Przewodnika, jak również jego formy, 
niniejszy dokument staje się Umową udzielenie licencji lub Umową sprzedaży. 

Prosimy o złożenie podpisu w miejscu wskazanym poniżej w celu wyrażenia zgody na poniższe warunki, a następnie 
o zwrotne przesłanie zamówienia wraz z parafowanymi wszystkimi stronami „Ogólnych warunków udzielania 

licencji/ sprzedaży” na adres przewodnik@infocredit.pl. Przesłanie zamówienia w tej formie równoznaczne 

jest z akceptacją „Ogólnych warunków udzielania licencji/ sprzedaży” i zawarciem umowy.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących poniższych dokumentów prosimy o kontakt pod adresem e-mail 
przewodnik@infocredit.pl. 

Z wyrazami szacunku, 

Zespół Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych® oraz InfoCredit Service Sp. z o.o. 

ZAMÓWIENIE 

Oświadczam, że Przewodnik będzie wykorzystywany (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji): 

  
(1) Wyłącznie na potrzeby własne reprezentowanej przeze mnie Spółki (wersja podstawowa)  

□ j. polski lub □ j. angielski – 3.000 zł netto, □ j. polski oraz j. angielski 3.500 zł netto 

   

  

(2) Na potrzeby własne reprezentowanej przeze mnie Spółki oraz potrzeby własne podmiotów powiązanych 
kapitałowo ze Spółką (wersja grupowa) 

□ j. polski lub □ j. angielski – 4.500 zł netto, □ j. polski oraz j. angielski 5.000 zł netto 

   

  

(3) Na potrzeby Spółki oraz z możliwością wykorzystywania przez Spółkę na potrzeby świadczenia usług 
doradczych dla klientów Spółki (wersja komercyjna) 

□ j. polski lub □ j. angielski – 7.000 zł netto, □ j. polski oraz j. angielski 7.500 zł netto 

 
Dodatkowo, poza elektroniczną wersją Przewodnika, zamawiam ……… egzemplarzy w j. polskim oraz 
……… egzemplarzy w j. angielskim w wersji papierowej (drukowanej) (koszt 300 zł netto / 1 egzemplarz).  

Oświadczam, że akceptuję treść „Ogólnych warunków sprzedaży” i zobowiązuję się do zapłaty ceny 
wynikającej ze złożonego zamówienia. 

W imieniu  

 nazwa firmy 

  

 adres firmy 

  

 nr NIP 

  

 adres e-mail 

  
 
 

 data i podpisy osób uprawnionych do dokonania zakupu 

 

mailto:przewodnik@infocredit.pl
mailto:przewodnik@infocredit.pl
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OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI/ SPRZEDAŻY 

„Przewodnika po Usługach o niskiej wartości dodanej” 

I. STRONY UMOWY 

Sprzedający / Licencjodawca: 

InfoCredit Service Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380253, 

REGON 142850470, NIP 524-27-30-093  

reprezentowany przy niniejszej czynności przez Jerzego Wonka – Prezesa Zarządu, działający w imieniu własnym i 

na swoją rzecz oraz jako pełnomocnik: 

Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Foksal 10, 00-375 

Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 445909, posiadającym numer NIP: 5252545546 oraz REGON: 146499236,  

- pełnomocnictwo stanowi załącznik do Umowy. 

 

Kupujący / Licencjobiorca: 

Podmiot gospodarczy wskazany w Zamówieniu. 

 

II. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z „Przewodnika 

po usługach o niskiej wartości dodanej i usługach rutynowych w grupach kapitałowych” w formie 

elektronicznej (przygotowanego w formacie PDF), bez ograniczeń terytorialnych, o treści i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Licencjobiorca może również, w ramach zamawianej licencji, zamówić odrębnie określoną liczbę egzemplarzy 

w wersji papierowej (drukowanej). Nabycie Przewodnika w wersji papierowej (drukowanej) stanowi umowę 

sprzedaży egzemplarza Przewodnika i nie powoduje przeniesienia na Kupującego majątkowych praw 

autorskich do Przewodnika. Do umowy sprzedaży egzemplarza Przewodnika stosuje się odpowiednio 

postanowienia niniejszych Ogólnych warunków udzielania licencji/ sprzedaży dotyczące umowy licencyjnej i 

może być on używany jedynie na takich samych zasadach jak forma elektroniczna. Wyklucza się możliwość 

nabycia Przewodnika jedynie w wersji papierowej bez zamówienia licencji. 

3. Przewodnik jest opracowaniem, zawierającym dane finansowe podmiotów niezależnych, działających w 

obszarach, w których często świadczone są Usługi o niskiej wartości dodanej, jak również szczegółowe 

informacje na temat traktowania tego rodzaju usług w aspekcie cen transferowych. 

4. Z uwagi na swój charakter, Przewodnik nie powinien być stosowany bezpośrednio jako „analiza danych 

porównawczych” w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewodnik zawiera 

informacje na temat ograniczeń w jego stosowaniu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za 

zastosowanie Przewodnika w sposób inny niż wskazany w Przewodniku. 

5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji Przewodnika. Udzielona na podstawie 

niniejszej umowy licencja nie obejmuje uprawnienia do otrzymania zaktualizowanej wersji Przewodnika 

(kolejnej edycji Przewodnika). Nowa edycja Przewodnika zostanie dostarczona Licencjobiorcy po nabyciu 

przez niego nowej licencji na korzystanie z Przewodnika (lub po nabyciu nowego egzemplarza Przewodnika 

w odniesieniu do wersji papierowej). 

6. Podstawową formą Przewodnika jest forma elektroniczna – plik w formacie PDF. Plik ten jest zabezpieczony 

oznaczeniem tej publikacji znakiem oraz indywidualnym kodem przewidzianym dla Licencjobiorcy 
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umieszczonym na każdej stronie wydawnictwa, unikalnym hasłem dostępowym do pliku oraz innymi 

zabezpieczeniami (logiem i nazwą Klienta).  

7. W przypadku nabycia przez Licencjobiorcę egzemplarzy Przewodnika w wersji drukowanej, każdy egzemplarz 

zostanie zabezpieczony oznaczeniem tej publikacji znakiem oraz / lub indywidualnym kodem przewidzianym 

dla Licencjobiorcy umieszczonym na każdej stronie wydawnictwa. 

 

III. OGÓLNE WARUNKI LICENCJI 

 

1. Licencja na korzystanie z Przewodnika jest udzielana na czas: bezterminowo dla podmiotów wskazanych (1) 

i (2) Zamówienia; okres 1 roku dla podmiotów wskazanych w pkt (3) Zamówienia. Licencja obejmuje 

uprawnienie do korzystania z Przewodnika w edycji / wersji obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy 

licencyjnej.  

2. W ramach licencji na korzystanie z Przewodnika, Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z treści 

danych i analiz zawartych w Przewodniku, jak i samego Przewodnika w całości jako opracowania, które może 

być użyte w sporach i postępowaniach dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – 

wyłącznie w zakresie, objętym sposobem korzystania z Przewodnika, wybranym przez Licencjobiorcę (zob. p. 

IV Ogólnych Warunków udzielania licencji/ sprzedaży). 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE OPCJE WYKORZYSTANIA PRZEWODNIKA 

 

1. Licencjobiorca wybiera cel, w jakim będzie wykorzystywał wersję elektroniczną lub papierową Przewodnika 

– spośród opcji wymienionych poniżej w punktach 2 – 4 niniejszej sekcji Ogólnych warunków udzielania 

licencji/ sprzedaży). 

2. Opcja 1 (wersja podstawowa) - Licencjobiorca może używać Przewodnika jako opracowania wyłącznie na 

potrzeby własne w celach związanych z dokumentowaniem, prezentacją opracowań i przeprowadzaniem 

analiz porównawczych transakcji zawartych pomiędzy osobami/podmiotami z własnej grupy kapitałowej lub 

powiązanymi osobowo z podmiotami z własnej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 11 ust. 1-6 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).  

W ramach udzielonej licencji Licencjobiorca nie może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać elementów 

treści Przewodnika, w tym zawartych w nim danych i analiz, ani używać lub posługiwać się Przewodnikiem 

do celów przygotowania jakichkolwiek opracowań, pism lub wniosków dla lub na potrzeby osób/podmiotów 

z własnej grupy kapitałowej lub powiązanych osobowo z podmiotami z własnej grupy kapitałowej; 

3. Opcja 2 (wersja grupowa) - Licencjobiorca może używać Przewodnika jako opracowania wyłącznie w celach 

związanych z dokumentowaniem, prezentacją opracowań i przeprowadzaniem analiz porównawczych 

transakcji zawartych pomiędzy osobami/podmiotami z własnej grupy kapitałowej lub powiązanymi osobowo 

z podmiotami z własnej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 11 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 851, z późn. zm.).  

W ramach udzielonej licencji Licencjobiorca może również przekazywać elementy treści Przewodnika, w tym 

zawarte w nim dane i analizy oraz używać lub posługiwać się Przewodnikiem do celów przygotowania 

opracowań, pism lub wniosków dla lub na potrzeby osób/podmiotów z własnej grupy kapitałowej lub 

powiązanych osobowo z podmiotami z własnej grupy kapitałowej. 

4. Opcja 3 (wersja komercyjna) – Licencjobiorca może używać Przewodnika jako opracowania wyłącznie w 

celach związanych z dokumentowaniem, prezentacją opracowań i przeprowadzaniem analiz porównawczych 

transakcji zawartych wyłącznie pomiędzy osobami/podmiotami z grupy kapitałowej zleceniodawcy (klienta) 

Licencjobiorcy lub powiązanymi osobowo z podmiotami z grupy kapitałowej zleceniodawcy (klienta) 

Licencjobiorcy, i spełniających warunki art. 11 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). 
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Przewodnik nie może być przedmiotem odprzedaży żadnym klientom Licencjobiorcy, a w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi doradztwa podatkowego lub inne usługi doradcze.  

W ramach udzielonej licencji Licencjobiorca może ponadto odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać elementy 

treści Przewodnika, w tym zawarte w nim dane i analizy a także Przewodnik w całości, a także używać lub 

posługiwać się Przewodnikiem do celów przygotowania opracowań, pism lub wniosków wyłącznie dla lub na 

potrzeby podmiotów wskazanych powyżej, które są odbiorcami usług świadczonych przez Licencjobiorcę. 

5. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji Przewodnika:  

a. korzystanie z Przewodnika na komputerach i stacjach roboczych Licencjobiorcy lub podmiotu 

powiązanego z Licencjobiorcą (tylko dla Opcji 2 powyżej) lub klienta Licencjobiorcy (tylko dla 

Opcji 3 powyżej);  

b. udostępnienie Przewodnika podmiotom powiązanym z Licencjobiorcą (tylko dla Opcji 2 powyżej) 

lub klientom Licencjobiorcy (tylko dla Opcji 3 powyżej); 

c. drukowanie części lub całości Przewodnika, powielanie, nadawanie przewodowo 

(bezprzewodowo); 

d. analizowanie, przetwarzanie, cytowanie, powoływanie, udostępnianie przetworzonych 

informacji z Przewodnika klientom Licencjobiorcy lub podmiotów powiązanych z Licencjobiorcą, 

jak również organom podatkowym, w szczególności w formie raportu, dokumentacji, z 

zastrzeżeniem punktu IV.2-4 Ogólnych warunków udzielania licencji/ sprzedaży; 

e. używanie i utrwalanie wszelkiej dokumentacji przekazanej wraz z Przewodnikiem; 

6. Korzystanie z Przewodnika w sposób niezgodny z umową (treścią i warunkami udzielonej licencji), w tym 

wszelkie kopiowanie treści zawartych w Przewodniku w sposób niezgodny z przeznaczeniem przedmiotu 

niniejszej umowy i publikowanie całości lub części Przewodnika w jakiejkolwiek formie bez zgody 

Licencjodawcy jest zabronione.  

7. Korzystanie z Przewodnika w wersji elektronicznej lub papierowej z naruszeniem postanowień i warunków 

udzielonej licencji (umowy licencji) lub zawartej umowy sprzedaży powoduje obowiązek zapłaty przez 

Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości dziesięciokrotności należnej opłaty 

licencyjnej lub ceny wersji papierowej egzemplarza Przewodnika. Kara umowna płatna będzie na podstawie 

wezwania do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Licencjodawca jest uprawniony 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość szkody 

przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. Postanowienia uprawniające Licencjodawcę do żądania 

zapłaty kary umownej pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy licencji lub umowy 

sprzedaży, jeśli do naruszenia postanowień umowy licencji lub umowy sprzedaży doszło w okresie jej 

obowiązywania. 

 

V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Opłata licencyjna za korzystanie z Przewodnika w wersji elektronicznej wynosi: 

 W wersji podstawowej w języku polskim lub języku angielskim  – 3 000 PLN netto, w języku polskim 

i angielskim– 3 500 PLN netto; 

 W wersji grupowej  w języku polskim lub języku angielskim  – 4 500 PLN netto, w języku polskim i 

angielskim– 5 000 PLN netto; 

 W wersji komercyjnej w języku polskim lub języku angielskim  – 7 000 PLN netto, w języku polskim i 

angielskim– 7 500 PLN netto. 

2. Cena 1 (jednego) egzemplarza wersji drukowanej Przewodnika wynosi 300 PLN netto. 

3. Kwota opłat, o których mowa w p. 1 i 2, zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki 23% lub 

innej stawki obowiązującej w dniu wystawiania faktury z tytułu opłaty. 

4. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty licencyjnej na podstawie faktury wystawionej przez 

InfoCredit Service sp. z o.o. przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. Faktura za licencję 

zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy z 14-dniowym terminem 

płatności. W terminie 14 dni od daty otrzymania zapłaty opłaty licencyjnej Licencjodawca dostarczy 
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Licencjobiorcy hasło i login dostępowy do Przewodnika w postaci elektronicznej lub prześle za 

pośrednictwem poczty elektronicznej egzemplarz w wersji pdf. Za dzień zapłaty opłaty licencyjnej uznaje się 

dzień uznania rachunku bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Licencjodawcę kwotą 

należnej opłaty licencyjnej w całości. Postanowienia dotyczące terminów i warunków zapłaty stosuje się 

odpowiednio do umowy sprzedaży papierowej wersji Przewodnika. 

5. Drukowane egzemplarze Przewodnika zostaną dostarczone Licencjobiorcy w odrębnie ustalonym terminie 

jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zapłaty ceny, na koszt Licencjodawcy. 

6. Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Licencjobiorcy. 

7. Faktura zostanie przesłana na następujący adres poczty elektronicznej Licencjobiorcy wskazany w 

zamówieniu. Na podstawie art. 106m i 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) Licencjobiorca wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną 

na mail wskazany w ust. 4 powyżej faktur elektronicznych oraz faktur przesyłanych w formie elektronicznej. 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Autorskie prawa majątkowe do Przewodnika przysługują InfoCredit Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

i Stowarzyszeniu Centrum Cen Transferowych® z siedzibą w Warszawie oraz nie są obciążone żadnymi 

prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

2. Licencjodawca potwierdza, że na podstawie odrębnej umowy jest uprawiony do korzystania i wyłącznego 

udzielania osobom i podmiotom trzecim licencji do korzystania z Przewodnika oraz do sprzedaży jego 

egzemplarzy w wersji papierowej. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, Licencjobiorca nie może odprzedawać, wynajmować, 

wydzierżawiać, użyczać, publikować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać lub udostępniać 

Przewodnika, ani żadnej jego części, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w treść Przewodnika, 

tworzyć opracowania Przewodnika, dokonywać tłumaczeń Przewodnika i je rozpowszechniać w jakiejkolwiek 

formie, usuwać zabezpieczenia lub usuwać albo zasłaniać oznaczenia Przewodnika umieszczone na 

przekazanych Licencjobiorcy egzemplarzach. 

 

VII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY LICENCYJNEJ. 

1. Umowa licencyjna obowiązuje przez okres na jaki udzielono licencji. 

2. Licencja jest udzielana z dniem przekazania Licencjobiorcy hasła i loginu umożliwiającego dostęp do 

Przewodnika lub przesłania Przewodnika w postaci elektronicznej, o których mowa w pkt V p. 4 

powyżej.  

3. Brak zapłaty opłaty licencyjnej w terminie 28 dni od dnia doręczenia Licencjobiorcy faktury, o której 

mowa w pkt V p. 4 powyżej, skutkuje wygaśnięciem umowy licencyjnej. Analogicznie, brak zapłaty 

ceny za papierową wersję Przewodnika w terminie 28 dni od dnia doręczenia Licencjobiorcy faktury, 

o której mowa w pkt V p. 4 powyżej, skutkuje wygaśnięciem umowy sprzedaży. 

4. Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy licencji ze skutkiem natychmiastowym z 

następujących powodów: 

1) korzystanie z Przewodnika w sposób niezgodny z celem lub zakresem korzystania 

określonym w opcji wybranej przez Licencjobiorcę, 

2) korzystanie z Przewodnika na polach eksploatacji nieobjętych udzieloną licencją, 

3) naruszenia osobistych lub majątkowych praw autorskich do Przewodnika przysługujących 

Licencjodawcy lub wykonywania zależnych autorskich praw majątkowych do Przewodnika 

lub zezwalania na ich wykonywanie bez zgody Licencjodawcy lub z naruszeniem warunków 

udzielonej zgody, 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy licencyjnej w trybie natychmiastowym wymaga dla swej 

skuteczności wskazania przyczyny rozwiązania umowy, zaś dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Licencjodawca wyraża zgodę na zamieszczenie przez Licencjobiorcę firmy spółki InfoCredit Service Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych® z siedzibą w Warszawie oraz 

logotypów tych obu podmiotów w opracowaniach, pismach i wnioskach przygotowanych z wykorzystaniem 

Przewodnika stanowiącego przedmiot umowy, a w szczególności w dokumentacji podatkowej cen 

transferowych.   

2. Licencjobiorca wyraża zgodę na zamieszczenie przez  InfoCredit Service Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 

oraz Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych® z siedzibą w Warszawie firmy spółki Licencjobiorcy lub 

jego logo na swoich stronach internetowych, listach kontrahentów, w broszurach oraz wszelkich innych 

materiałach reklamowych i marketingowych.   

3. Zmiany warunków niniejszej umowy, jak również oświadczenia składane na jej podstawie lub w związku z nią, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Licencjobiorca i Licencjodawca dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie wynikające z warunków 

niniejszej umowy były rozwiązane we własnym zakresie na zasadzie bezpośrednich negocjacji w oparciu o 

pisemne protokoły i korespondencję (w tym elektroniczną). 

6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, Licencjobiorca i Licencjodawca poddadzą 

rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Licencjodawcy sądowi powszechnemu. 

7. Licencjobiorca jako adres do doręczeń wskazuje adres oznaczony w Zamówieniu. Licencjobiorca zobowiązany 

jest do poinformowania Licencjodawcy o każdej zmianie jego adresu. W przypadku zaniechania tego 

obowiązku, korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną w 

terminie 7 dni od dnia pozostawienia pierwszego awizo (lub podjęcia innej próby doręczenia).   

8. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI/ SPRZEDAŻY „Przewodnika po Usługach o niskiej wartości 

dodanej” dotyczą wszystkich zamówień otrzymanych po dniu 23.11.2017 r. 
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