
Podatkowe instrumenty 

wsPierania innowacji

Opracowywanie innowacyjnych produktów, technologii czy usług to droga do rozwoju 

przedsiębiorstwa i zwiększenia jego wartości rynkowej. Skuteczne wdrażanie innowacji 

na rynek pozwala zbudować przewagę konkurencyjną i pozytywnie wpływa na 

wizerunek firmy jako innowatora w branży. Jednak, aby osiągnąć sukces, innowacje 

powinny obejmować zorganizowane, ustrukturyzowane działania o charakterze 

badawczo-rozwojowym ukierunkowane na rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań.

Definicja prac B+R w kontekście podatkowym

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, 

podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia 

nowych zastosowań.

badania podstawowe 
zdobywanie nowej wiedzy 

o podstawach zjawisk 

i obserwowalnych faktów bez 

nastawienia na bezpośrednie 

zastosowanie komercyjne

badania aplikacyjne 
zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności, nastawione na 

opracowywanie nowych produktów, 

procesów lub usług lub wprowadzanie 

do nich znaczących ulepszeń

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

badania naukowe prace rozwojowe
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Ulga B+R

Wprowadzona w 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy 

opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Aby firma mogła skorzystać z ulgi musi spełniać następujące warunki:

100%
odliczenia kosztów 

kwalifikowanych

19%
korzyści podatkowej

28,5%
korzyści podatkowej dla 

podmiotu posiadającego 
status CBR

Korzyści 
dla podatnika

Korzyści 
dla CBR

Warunki otrzymania 
statusu CBR

prowadzenie             
działalności B+R

ponoszenie kosztów kwalifikowanych 
na działalność B+R

wyodrębnienie kosztów                
kwalifikowanych w ewidencji

Koszty kwalifikowane:

koszty wynagrodzenia oraz należne składki

nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych 
z prowadzoną działalnością B+R

nabycie sprzętu specjalistycznego np. urządzeń pomiarowych

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników 
badań od jednostek naukowych

odpłatne korzystanie z aparatury badawczej lub nabycie usługi 
wykorzystania takiej aparatury

koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów 
przemysłowych

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności 
B+R

Dla wartości przychodów netto 

2,5 - 5 mln PLN - min. 70% 
przychodów z działalności B+R

 Dla wartości przychodów netto

> 5 mln PLN - min. 20% 
przychodów z działalności B+R

150%
odliczenia kosztów 

kwalifikowanych 



IP Box

Aby firma mogła skorzystać z IP Box musi spełniać następujące warunki:

IP Box to rodzaj zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT.  

Wybrane rodzaje kwalifikowanych IP:

patent

wzór użytkowy

wzór przemysłowy

prawo z rejestracji produktu leczniczego 

autorskie prawo do programu komputerowego

Rodzaje kwalifikowanych dochodów:

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej

ze sprzedaży kwalifikowanego IP

z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu 

lub usługi

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP 

uzyskanego w postępowaniu spornym 

prowadzenie 
działalności B+R

wytworzenie, rozwinięcie 
lub ulepszenie przedmiotu 

kwalifikowanego prawa 
własności intelektualnej (IP)                

w ramach prac B+R

osiąganie dochodów 
z kwalifikowanego IP

ustalenie, ile dochodu                  
z kwalifikowanego IP może 
korzystać z preferencji 

podatkowej
( a + b ) * 1 , 3

a + b + c + d

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty związane z kwalifikowanym IP:

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.

Wartość wskaźnika nie może być większa niż 1.

Wskaźnik nexus

IP BOX

5%
stawka podatku CIT/PIT
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50% KUP

Od 1 stycznia 2018 roku 50% koszty uzyskania przychodu mogą stosować podatnicy PIT do dochodów ze ściśle określonych rodzajów 

działalności twórczej. Obowiązują one w przypadku utworzenia dzieła w zakresie m.in.:

Umowa o pracę powinna określać podział wynagrodzenia za pracę na: (i) honorarium autorskie otrzymywane w związku 

z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów na pracodawcę oraz (ii) wynagrodzenie związane z wykonywaniem 

obowiązków pracowniczych. 

W czym możemy pomóc

Wsparcie dotyczące wdrożenia Ulgi B+R

Analiza potencjału firmy pod kątem wdrożenia 

Ulgi B+R

Przygotowanie procedury stosowania Ulgi B+R

Analiza projektów B+R

Audyt oraz asysta w rozliczeniu Ulgi B+R 

Indywidualna interpretacja podatkowa

Wsparcie dotyczące wdrożenia 50% KUP
Analiza działalności klienta oraz prac 

wykonywanych przez pracowników pod kątem 

możliwości wdrożenia struktury 50% KUP

Pomoc w ustaleniu wynagrodzenia z przeniesie 

praw autorskich

Przygotowanie procedur archiwizacji utworów 

w spółce oraz aneksów do umów o pracę

Wsparcie dotyczące wdrożenia IP Box

Analiza potencjału firmy pod kątem wdrożenia IP Box

Kompleksowy proces wdrożenia instrumentu IP Box

Przygotowanie procedury stosowania IP Box

Wycena kwalifikowanego IP

Bieżące wsparcie

Indywidualna interpretacja podatkowa

branż takich jak: architektura, architektura wnętrz, architektura 

krajobrazu, inżynieria budowlana, urbanistyka, literatura, 

sztuki plastyczne, wzornictwo przemysłowe, muzyka, 

fotografika, twórczość audialna i audiowizualna, programy 

komputerowe, gry komputerowe

działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, 
naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-

dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni 
działalności dydaktycznej.

Wsparcie dotyczące uzyskania statusu CBR
Analiza możliwości uzyskania statusu CBR

Przygotowanie wniosku o nadanie statusu CBR wraz 

z załącznikami


