
Status Centrum
Badawczo-Rozwojowego

Zgodnie z Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej status Centrum 

Badawczo-Rozwojowego (CBR) może uzyskać przedsiębiorca niebędący instytutem badaw- 

czym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, prowadzący 

badania lub prace rozwojowe. 

Przy udzielaniu statusu CBR nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa – pod uwagę 

brane jest m.in. doświadczenie w prowadzeniu prac B+R oraz posiadanie przychodów ze sprze- 

daży wytworzonych przez firmę usług badawczo-rozwojowych.
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 Zgodnie z obowiązującą od stycznia 2018 nowelizacją przepisów dotyczących Ulgi B+R, 

 podmioty posiadające status CBR uzyskują korzyść podatkową w wysokości 28,5% puli  

 kosztów kwalifikowanych dzięki możliwości odpisu 150% poniesionych kosztów B+R 

a odliczenia mogą dokonywać również od amortyzacji budynków i budowli oraz ekspertyz czy usług dorad-

czych zakupionych nie tylko od jednostek naukowych ale i od innych podmiotów.

   

Zwiększone korzyści
z tytułu korzystania

z ulgi B+R – prawo do 150%
odpisu od podstawy

opodatkowania i szerszy
katalog kosztów
kwalifikowanych

Częściowe
zwolnienie z podatku

od nieruchomości oraz
podatku rolnego

i leśnego

Dodatkowe możliwości
pozyskania funduszy

z programów
publicznych na rozwój

innowacyjności

Korzyści z posiadania Statusu CBR



KOSZTY
KWALIFIKOWANE DOKUMENTY

koszty wynagrodzenia
oraz należne składki

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

odpłatne korzystanie
z aparatury
naukowo-badawczej

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

koszty patentów,
praw ochronnych
lub praw rejestracji
wzorów przemysłowych

odpisy amortyzacyjne
od budowli, budynków
i lokali wykorzystywanych
w działaności B+R

nabycie sprzętu
specjalistycznego
np. urządzeń pomiarowych

odpisy amortyzacyjne
od budowli, budynków
i lokali wykorzystywanych
w działaności B+R

opis badań lub prac rozwojowych
prowadzonych przez przedsiębiorcę,

w tym opis zadań badawczo-rozwojo-

wych zrealizowanych w ostatnim roku

obrotowym oraz ich wyników, wykaz

uzyskanych akredytacji, patentów

lub zastosowań w praktyce

sprawozdanie GUS PNT-01
za ostatni rok kalendarzowy

zatwierdzone sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie

z jego badania za ostatni zamknięty

rok obrotowy z wyszczególnieniem

przychodów netto z tytułu sprzedaży
wytworzonych usług badawczo-
-rozwojowych klasyfikowanych

do usług w zakresie badań naukowych

i prac rozwojowych
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Warunki uzyskania statusu CBR
przychody ne�o ze sprzedaż towarów, produktów i operacji �nansowych
za poprzedni rok obrotowy wyniosły:
● co najmniej 5 mln zł oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych
 przez siebie usług B+R stanowią co najmniej 20% przychodów netto

albo

● 2,5 mln zł i są niższe niż 5 mln zł oraz którego przychody netto ze sprzedaży
 wytworzonych przez siebie usług B+R stanowią co najmniej 70% przychodów netto

● niezaleganie z opłatą podatków i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

● prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości

Jak możemy pomóc?
Analiza możliwości i opłacalności uzyskania statusu CBR

Analiza możliwości i zasadności uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego 

(CBR) zgodnie z Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 

Prace obejmą w szczególności:

● analizę spełnienia ustawowych przesłanek umożliwiających uzyskanie statusu CBR;

● przygotowanie wniosku o nadanie statusu CBR;

● wsparcie w przygotowaniu załączników do wniosku o nadanie statusu CBR

 (opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę,

 sprawozdanie finansowe, oświadczenia o niezaleganiu z opłatami i podatkami).

Efektem zrealizowanych prac będzie kompleksowe wsparcie Spółki w procesie

ubiegania się o status CBR aż do wydania decyzji administracyjnej.
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5,2 mld PLN
pozyskanych 

Wartość projektów obsługiwanych
przez nasz zespół – ponad 21 mld PLN

 
dotacji i ulg

1,2 MLD PLN
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

4 MLD PLN
DUŻE FIRMY

 

 

 
1,1 mld PLN
na projekty B+R

Dotacje i ulgi

O zespole Business & Innovation Consulting
Wspieramy firmy w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania włączając w to 

wsparcie w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty B+R, inwestycyjne i prośrodowiskowe.     

Nasz ponad 40-osobowy zespół kompleksowo pomaga klientom w skutecznym prowadzeniu procesów 

biznesowych uwzględniając przy tym zarówno aspekty prawno-podatkowe, jak i związane z własnością inte- 

lektualną. Wśród kompetencji naszego zespołu są m.in. dotacje, ulgi i pomoc publiczna, innowacje, B+R, 

modelowanie finansowe i wyceny.

Jesteśmy akredytowanym doradcą w zakresie usług o charakterze technologicznym na rzecz firm z sektora 

MŚP w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”.


