Nabywanie wyników prac badawczorozwojowych. Udzielenie licencji. Aspekty
prawno-podatkowe
Cel szkolenia
Przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów oraz ryzyk
związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji.

Zakres
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 dla uczestników
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
materiały szkoleniowe
serwis kawowy i lunch
certyfikat
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Program
Dzień I
Moduł I
9:00 – 10:30 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
10.30-10.45
Przerwa kawowa
Moduł II
10.45-12.15 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
12.15-12.45
Przerwa na lunch
Moduł III
12.45-14.15 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)
14.15-14.30
Przerwa kawowa

Dzień II
Moduł I
9:00 – 10:30 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
10.30-10.45
Przerwa kawowa
Moduł II
10.45-12.15 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
12.15-12.45
Przerwa na lunch
Moduł III
12.45-14.15 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
14.15-14.30
Przerwa kawowa
Moduł IV
14:30 – 16:00 Case study:
praktyczna analiza aspektów podatkowych związanych
z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji
konsultacje

Moduł IV
14:30 – 16:00
Case study:
analiza praktycznych aspektów związanych z udzieleniem
licencji - tworzenie projektu umowy licencyjnej
konsultacje
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Prowadzący
Dr Małgorzata Wilińska - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner
w Kancelarii Prawnej BSBI legal & tax, specjalizuje się w prawie nowych
technologii, prawie Internetu, prawie transferu technologii oraz ochronie
danych osobowych. Szef polskiego biura Association Internationale de Lutte
contre la Cybercriminalité z siedzibą w Paryżu. Doświadczenie zdobywała
m.in. w kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzając w sprawach z zakresu
nowych technologii, własności intelektualnej i praw autorskich, a także
w spółce Gemius S.A. - lidera na rynku badań polskiego Internetu. Posiada
bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dostaw i wdrożenia złożonych
systemów informatycznych, umów z zakresu produkcji i dystrybucji
oprogramowania, umów z użytkownikami końcowymi (umowy licencyjne,
wdrożenia, wsparcia, serwisowania) oraz umów o przeniesienie praw
własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych oraz umów
o zarządzanie własnością intelektualną. Ponadto doświadczenie Małgorzaty
Wilińskiej obejmuje postępowania sądowe w zakresie prawa cywilnego, prawa
własności intelektualnej oraz prawa handlowego. Jest autorką publikacji
z zakresu prawa Internetu i nowych technologii. Współorganizator studiów
podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej: „Zarządzanie transferem
technologii”.
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Formularz zgłoszeniowy
Warunki Uczestnictwa:

Temat szkolenia

1. Wypełnienie i odesłanie formularza
zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
na adres e-mail: kontakt@pgwi.pl nie
później niż 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia.
2. Otrzymanie potwierdzenia ( e-mail)
udziału w szkoleniu od Polskiej Grupy
Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o. na
około 4 dni przed rozpoczęciem
szkolenia.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału
w szkoleniu, opłatę należy wnieść na
konto
Polskiej
Grupy Wspierania
Innowacyjności Sp. z o.o. MBank: 21
1140 2004 0000 3602 7568 9890.
4.Polska
Grupa
Wspierania
Innowacyjności Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do odwołania szkolenia
z przyczyn niezależnych.
5 .Rezygnacja z udziału w szkoleniu
powinna nastąpić w formie pisemnej (email) na 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia. Rezygnacja w późniejszym
terminie wiąże się z koniecznością
partycypacji w 100% kosztów szkolenia.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia
z dokonania opłaty.

Termin i miejsce
Koszt szkolenia
Dane uczestnika
Imię i nazwisko
Firma/Instytucja
Stanowisko
Telefon
Email
Dane osoby do kontaktu
Imię i nazwisko



Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
Polską
Grupę
Wspierania
Innowacyjności
Sp.
z
o.o.
w zakresie niezbędnym do obsługi
szkolenia oraz prowadzonej przez
nią
działalności
gospodarczej
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.
1997r. o
Ochronie
Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883). Wiem, że mam pełne prawo
do wglądu i zmiany danych, jak też
ich usunięcia z bazy.



Wyrażam zgodę na otrzymywanie
drogą elektroniczną informacji
handlowej na temat nowych
produktów i usług Polskiej Grupy
Wspierania Innowacyjności Sp.
z o.o. zgodnie z ustawą z dn.
18.07.2002 r. o Świadczeniu Usług
Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204). Poinformowano mnie,
iż
w
każdym
momencie
przysługuje mi prawo do odwołania
udzielonych zgód.

Telefon
Email
Dane do faktury
Nazwa Firmy/Instytucji
Adres
NIP

Data

Podpis
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