INNOVATION BOX | innowacyjne 5%
preferencyjna stawka podatku 5%
kwalifikowanego dochodu
– iloczyn dochodu osiągniętego z IP
oraz wskaźnika nexus (poniesione koszty)

uprzywilejowane
nabycie wyników prac B+R
od podmiotów niepowiązanych

analogiczne przepisy w PIT i CIT

możliwość wykorzystania
straty przez 5 lat

dopełnienie ulgi B+R

obowiązek prowadzenia
szczegółowej ewidencji
kwalifikowanych IP

opodatkowanie dochodu
z praw własności
intelektualnej
wymóg prowadzenia
działalności
badawczo-rozwojowej

możliwość skorzystania z ulgi
„wstecz” i „w przód”
(ekspektatywa prawa)
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2

Prowadzenie
działalności
badawczo-rozwojowej

Wytworzenie,
rozwinięcie
lub ulepszenie
przedmiotu
kwalifikowanego
prawa własności
intelektualnej (IP)
w ramach prac B+R
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3

4

Osiągnięcie
dochodów
z kwalifikowanego IP

Ustalenie
ile dochodu
z kwalifikowanego IP
może korzystać
z preferencji
podatkowej
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Prowadzenie
działalności badawczo-rozwojowej

Wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu
kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej (IP) w ramach prac B+R

Działalność badawczo-rozwojowa to:
• działalność twórcza

Kwalifikowane prawa własności
intelektualnej (IP):

• obejmująca badania naukowe lub
prace rozwojowe

• patent

• podejmowana w sposób systematyczny

• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

• podejmowana w celu zdobywania
nowej wiedzy oraz wykorzystania
zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań

• prawo z rejestracji topografii układu
scalonego

Prace rozwojowe są działalnością
obejmującą nabywanie, łączenie,
kształtowanie i wykorzystywanie
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności,
w tym w zakresie narzędzi informatycznych
lub oprogramowania, do planowania
produkcji oraz projektowania i tworzenia
zmienionych, ulepszonych lub nowych
produktów, procesów lub usług,
z wyłączeniem działalności obejmującej
rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane
do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają
charakter ulepszeń
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• prawo ochronne na wzór użytkowy

• dodatkowe prawo ochronne dla patentu
na produkt leczniczy lub produkt ochrony
roślin
• prawo z rejestracji produktu leczniczego
i produktu leczniczego weterynaryjnego
dopuszczonych do obrotu
• wyłączne prawo do odmiany roślin
• autorskie prawo do programu
komputerowego
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Osiągnięcie dochodów
z kwalifikowanego IP

Ustalenie ile dochodu
z kwalifikowanego IP
może korzystać
z preferencji podatkowej

Dochód z kwalifikowanego IP:
• z opłat lub należności wynikających
z umowy licencyjnej, która dotyczy
kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej
• z jego sprzedaży
• z kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej uwzględnionego
w cenie sprzedaży produktu
lub usługi
• z odszkodowania za naruszenie
praw wynikających z kwalifikowanego
prawa własności intelektualnej

Wysokość kwalifikowanego dochodu
stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych
IP oraz wskaźnika nexus obliczonego
według wzoru:

(a + b) × 1,3
a+b+c+d
Poszczególne litery oznaczają poniesione
koszty związane z kwalifikowanym
prawem własności intelektualnej:
a - działalność B+R
b - nabycie wyników prac B+R
od podmiotu niepowiązanego
c - nabycie wyników prac B+R
od podmiotu powiązanego
d - nabycie kwalifikowanego prawa
własności intelektualnej.
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O zespole | czyli nasi eksperci
Innowacyjność jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na zdobycie rynkowej przewagi.
Istotne jest jednak zidentyfikowanie posiadanego potencjału, przygotowanie zespołu pracowników oraz
podjęcie współpracy ze strategicznymi partnerami. Złożoność procesu wiąże się często z dedykowanym
doradztwem biznesowym, co pozwala na efektywne zarządzanie innowacjami.

Oferujemy wsparcie w zakresie:
• diagnozy i opracowania strategii innowacyjności oraz strategii IP
• optymalizacji działalności B+R pod kątem prawno-podatkowym
• przygotowania analiz finansowych, rynkowości, kalkulacji
• opracowania strategii finansowania innowacji oraz pozyskiwania dotacji i ulg na innowacje
• zarządzania własnością intelektualną (IP)
• wyceny technologii oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych
• komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

Zespół Business & Innovation
Consulting

Zespół Tax

Wspieramy firmy w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania.
W ramach Innovation Box oferujemy wsparcie
w zakresie identyfikacji prac B+R i ich
kosztów oraz przygotowania strategii IP.

Udzielamy wsparcia w zakresie analizy
realizowanych przez spółkę projektów
z perspektywy przepisów podatkowych
dotyczących działalności B+R i Innovation Box.

Zespół Transfer Pricing

Zespół Crido Legal

W kontekście Innovation Box oferujemy usługi
z zakresu m.in. wycen podatkowych, analizy
rynkowości, kalkulacji kwalifikowanego
dochodu.

Oferujemy wsparcie prawne m.in. w zakresie
identyfikacji kwalifikowanych praw
własności intelektualnej i zarządzania
tymi prawami.

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

PARTNER

PARTNER

T: +48 22 324 59 24
E: magdalena.kosewska@crido.pl

T: +48 22 324 57 34
E: ewelina.stamblewska-urbaniak@crido.pl
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