
19%

Działalność B+R to działalność twórcza obejmująca 
badania naukowe lub prace rozwojowe, podej-
mowana w sposób systematyczny w celu zwięk-
szenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do 
tworzenia nowych zastosowań.

Z Ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy pono-
szący wydatki związane z działalnością B+R. 

Dzięki wdrożeniu Ulgi B+R można osiągnąć realne 
korzyści finansowe poprzez obniżenie należnego 
zobowiązania CIT o 19% kosztów B+R 28,5% dla 
CBR).
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Zwrot gotówkowy
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KOSZTY KWALIFIKOWANE

koszty wynagrodzenia
oraz należne składki

nabycie materiałów
i surowców bezpo-
średnio związanych
z prowadzoną
działalnością B+R

ekspertyzy, opinie,
usługi doradcze
oraz nabycie wyni-
ków badań od jed-
nostek naukowych

odpłatne korzystanie
z aparatury
naukowo-badawczej

koszty patentów,
praw ochronnych
lub praw rejestracji
wzorów przemysłowych

odpisy amorty-
zacyjne od ŚT
oraz WNiP
wykorzystywanych
w działalności B+R

100%
Ulga B+R
to dodatkowe odliczenia

kosztów kwalifikowanych

Zwrot gotówkowy
Dla nowych przedsiębiorców, którzy w danym roku osiągnęli niższy dochód od kwoty przysługującego im odliczenia, istnieje    

dodatkowa korzyść finansowa w postaci zwrotu gotówkowego. Zwrot gotówkowy jest równy iloczynowi nieodliczonej Ulgi    
i stawki podatku dochodowego, obowiązującej przedsiębiorcę w danym roku (15% albo 19%). Taki zwrot obostrzony jest 

jednak następującymi warunkami:
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Zwrot można uzyskać w pierwszym roku prowadzenia swojej działalności, a także w roku bezpośrednio 

następującym po roku rozpoczęcia działalności w przypadku posiadania statusu mikro, małego bądź średniego 

przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy przed upływem 3 lat podatkowych od momentu uzyskania zwrotu gotówkowego, zostaną 

postawieni w stan upadłości lub likwidacji, będą zobligowani do jego zwrotu w pełnej kwocie

Łączna kwota uzyskanego zwrotu nie może przekroczyć progu pomocy de minimis wynoszącego 200 000 EUR 

brutto

Zwrotu nie mogą otrzymać:

• nowe spółki, które powstały w wyniku przekształceń, połączeń czy też podziałów

• spółki portfelowe, które wniosły na poczet kapitału nowego podmiotu prowadzone przez siebie przedsiębior- 

 stwo lub jego zorganizowaną część, bądź też jakiś ze swoich składników majątkowych o wartości przekracza- 

 jącej 10 000 EUR

• spółki wnoszące tytułem wkładu niepieniężnego na poczet kapitału nowopowstałego podatnika, składnik majątku  

 uzyskany w ramach likwidacji innych podmiotów, w których przedsiębiorcy posiadali wcześniej swoje udziały (akcje)
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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”.


