Ulga na działalność
badawczo-rozwojową
Wprowadzona od 1 stycznia 2016 roku ulga podatkowa na badania i rozwój pozwala przedsiębiorcom
na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych)
poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
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Zgodnie z ustawą do działalności B+R zalicza się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe,
podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych
zastosowań.

BADANIA APLIKACYJNE
Prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych
produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do
nich znaczących ulepszeń.

PRACE ROZWOJOWE
Działalność obejmująca 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.

Działalność B+R nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów,
procesów lub usług, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
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KOSZTY
KWALIFIKOWANE
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 ŚT oraz WNiP
wykorzystywanych
w działalności B+R
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DODATKOWE
KORZYŚCI
Zwrot gotówkowy dla nowo powstałych
przedsiębiorców prowadzących działalność
B+R w przypadku braku wygenerowania
zysku podatkowego pozwalającego na rozliczenie ulgi

Skorzystanie z ulgi przez 6 lat jeżeli
w roku, w którym przysługuje odpis, przedsiębiorca poniósł stratę albo osiągnięty dochód nie pozwolił na rozliczenie ulgi odliczeń od podstawy opodatkowania można
dokonywać przez 6 kolejnych lat

Stosowanie ulgi dla podmiotów z SSE
w zakresie w jakim koszty kwalifikowane
nie są uwzględniane w „wyniku podatkowym” objętym zwolnieniem z SSE mogą
zostać rozliczone w ramach ulgi B+R

Łączenie ulgi z pomocą publiczną
w części w jakiej wydatki na działalność
B+R nie zostały zwrócone podatnikowi
(np. w formie dotacji) zasadniczo mogą
być odliczane w ramach ulgi B+R

Definicja MŚP zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż
250 pracowników i których roczny obrót
nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR

STATUS
CBR

wartość przychodów
2,5 – 5 mln PLN
> 5 mln PLN
−

przychody z działalności B+R
70%
20%

kwoty netto

Jak możemy pomóc?
MAPOWANIE PROCESÓW
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

IDENTYFIKACJA KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH

zebranie i analiza informacji na temat przebiegu procesów B+R i ich charakterystyki
(miejsce generowania kosztów prac B+R, sposób dokumentacji i raportowania prac B+R
i ich wyników, zaangażowanie osób, ewidencja kosztowa i projektowa)

szczegółowa analiza oraz identyfikacja kosztów działalności badawczo-rozwojowej, które
spełniają przesłanki kosztów kwalifikowanych
podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania

INDYWIDUALNA INTERPRETACJA
PODATKOWA

REKOMENDACJE ZMIAN
W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA
KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

w zależności od sytuacji przygotowany może
zostać wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

ASYSTA W ROZLICZENIU ULGI B+R
analiza danych księgowych, weryfikacja kosztów kwalifikujących się do zastosowania ulgi
na działalność B+R oraz pomoc w przygotowaniu załącznika CIT-BR do składanego rocznego zeznania podatkowego
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rekomendacje dotyczące sporządzanej wew-nętrznej dokumentacji, w szczególności istnienia/obiegu dokumentów projektowych i księgowych, treści umów z pracownikami, ewidencji czasu pracy

AUDYT ORAZ KONTROLA
WYKORZYSTANIA ULGI B+R
weryfikacja przestrzegania ustalonych zasad
związanych z rozliczaniem ulgi B+R (dokumenty wewnętrzne, procedury, dokumentowanie i księgowanie kosztów, ewidencja czasu
pracy itp.)

Biznes i innowacje
Nasz ponad 40-osobowy zespół doradców czuwa nad tym, aby nasi klienci otrzymali profesjonalne wsparcie
w każdym możliwym obszarze działania, czy to w prowadzeniu własnego biznesu, obszarze innowacji
czy ryzykownych projektach badawczo-rozwojowych. Przygotujemy skuteczną strategię innowacji, strategię
własności IP, doradzimy w przypadku starań o pomoc publiczną na realizację innowacyjnych przedsięwzięć
oraz w zakresie wdrożenia dostępnych instrumentów podatkowych. Wśród kluczowych kompetencji naszego
zespołu są m.in. dotacje i ulgi, zarzadzanie innowacją, modelowanie finansowe i wyceny. Od początku naszej
działalności zrealizowaliśmy ponad 650 projektów. Dla naszych klientów pozyskaliśmy 6,3 mld PLN pomocy
publicznej, w tym 1,6 mld PLN na projekty badawczo-rozwojowe. Jako jedna z nielicznych firm na rynku
posiadamy akredytację w doradztwie o tematyce technologicznej, w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”.
Mamy zróżnicowany zakres kompetencji i doświadczenie, dlatego jesteśmy partnerem biznesowym zarówno
dla największych jak i tych mniejszych firm.

Dotacje i ulgi
ok. 6,3 mld PLN
pozyskanych
dotacji i ulg

1,6 mld PLN

650

1,4 MLD PLN
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

na projekty B+R

4,8 MLD PLN
DUŻE FIRMY

Kontakt

Michał Gwizda

Magdalena Kosewska-Kwaśny

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

PARTNER

T: +48 22 324 59 59
E: michal.gwizda@crido.pl

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

Magdalena Zawadzka

Szymon Żółciński

PARTNER

PARTNER

T: +48 22 324 59 28
E: magdalena.zawadzka@crido.pl

T: +48 22 324 59 20
E: szymon.zolcinski@crido.pl

4 | Ulga na działalność badawczo-rozwojową

crido.pl

