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Ulga B+R (1/3)
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Istota zagadnienia

• Ulga B+R to możliwość efektywnego obniżenia podatku dochodowego (CIT
lub PIT)

• Najpierw wydatek musi być uznany za koszt podatkowy, a w rozliczeniu
rocznym może być dodatkowo odjęty od podstawy opodatkowania o ile
jest tzw. kosztem kwalifikowanym

Główne koszty kwalifikowane

• Koszty osobowe

• Koszty surowców i półproduktów

• Współpraca z jednostkami naukowymi

• Uzyskanie i utrzymywanie IP

Przykłady uprawniające do rozliczenia ulgi

• Stworzenie nowej receptury

• Stworzenie kodu źródłowego aplikacji

• Usprawnienie procesu produkcji

• Ulepszenie składu produktu

• Redukcja odpadów



Ulga B+R w 2022 r. (2/3)
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Co się zmienia

• Centra Badawczo Rozwojowe (tzw. CBR) będą mogły rozliczać 200%
wszystkich kosztów kwalifikowanych

• Podatnicy bez statusu CBR będą mogli rozliczać 200% kosztów osobowych
(wynagrodzeń)

CBR

• Status nadawany na wniosek przez Ministra właściwego do spraw
gospodarki

• Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych
za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:

• 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży
wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych
klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej
klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej,
stanowią co najmniej 20% przychodów netto; albo

• 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego
przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług
badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie
badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w
sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności
przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto



Ulga B+R (3/3)
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• Stosowanie przepisów o rachunkowości

• Niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek

Przewidywany wpływ na biznes

▪ Intensyfikacja ulgi B+R

▪ Pojawiają się pojedyncze komentarze, że dodatkowe 100% odliczenia
będzie zaliczane do limitu pomocy publicznej.

Źródło prawa

• Art. 18d ustawy o CIT.



Podwyższone KUP pracownicze (1/2)
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Istota zagadnienia

• Możliwość stosowania 50% kosztów podatkowych dla zatrudnionych na
umowy o pracę pracowników, którzy wykonują prace B+R;

• Wymaga szczegółowych ewidencji i modyfikacji UoP;

• Pozwala na przyznanie podwyżek wybranym pracownikom w kwocie
brutto dotychczasowego wynagrodzenia;

• W sposób naturalny łączy się z ulgą B+R;

• Ograniczony katalog przychodów.

Przewidywany wpływ na biznes

▪ Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy.

Źródło prawa

• Art. 22 ust. 9 pkt 3) ustawy o PIT oraz 22 ust. 9b ustawy o PIT.



Podwyższone KUP pracownicze (2/2)
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Katalog przychodów objętych podwyższonymi KUP

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz,
architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk
plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości
audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych,
teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa
artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej,
tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i
instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej, działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej,
popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231
oraz z 2020 r. poz. 288), do opracowania cudzego utworu w postaci
tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej,
badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności
dydaktycznej.



IP BOX synergia z ulgą B+R (1/2)
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Istota ulgi

• W ramach prowadzenia działalności B+R jest możliwość stosowania 5%
stawki podatku dochodowego do dochodów z praw własności
intelektualnej – tzw. kwalifikowany dochód z kwalifikowanych źródeł

Kwalifikowane źródła

▪ Patent

▪ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

▪ Prawo z rejestracji topografii układu scalonego

▪ Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt
ochrony roślin

▪ Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o
ochronie prawnej odmian roślin

▪ Autorskie prawo do programu komputerowego

Kwalifikowane dochody

▪ Opłaty licencyjne

▪ Sprzedaż IP

▪ Kwalifikowane IP uwzględnione w cenie sprzedaży produktu lub usługi

▪ Odszkodowanie za naruszenie praw z kwalifikowanych IP



IP BOX synergia z ulgą B+R (2/2)
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Co się zmienia

• Możliwość łącznego stosowania ulgi B+R oraz IP-BOX;

• Rozwiązanie umożliwi odliczenie ulgi B+R od dochodu z kwalifikowanych
praw własności intelektualnej, przy czym ma być ograniczone do kosztów
poniesionych na prace B+R bezpośrednio dotyczące prawa, z którego
podatnik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu stawką 5%.

Przewidywany wpływ na biznes

▪ Szczególnie interesujące dla podatników którzy komercjalizują wyniki prac
B+R osiągając przy tym dochody
kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP-Box) .



Ulga na innowacyjnych pracowników
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Co się zmienia

• Ulga jest tak naprawdę dodatkowym modułem znanej ulgi B+R;

• W praktyce ulga pozwoli na odliczenie od zaliczek na PIT (wybranych
pracowników) nierozliczoną w poprzednich latach kwotę ulgi B+R;

• Podstawowym warunkiem zastosowania ulgi będzie poświęcanie przez
pracownika minimum 50% czasu pracy na działalność badawczo
rozwojową w danym okresie rozliczeniowym (okresie rozliczeniowym
zaliczki na PIT)

Rodzaje zaliczek, których dotyczy ulga

• Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego,
stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z
ubezpieczenia społecznego;

• Wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

• Praw autorskich.

Przewidywany wpływ na biznes

▪ Ulga będzie istotnym wsparciem dla przedsiębiorstw, które nie były w
stanie „wykorzystać” ulgi B+R w swoim własnym rozliczeniu podatkowym.

Źródło prawa

• Art. 18db ust. 1 do 6 ustawy o CIT.



Ulga na ekspansję (1/2)
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Co się zmienia

• Ulga zakłada możliwość odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych do 1
mln PLN kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją (wydatki
poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów);

• Warunek: zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w stosunku do
przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego
poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnięcie przychodów
ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął
przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym
kraju.

Produkt

• Rzeczy wytworzone przez podatnika.

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

• Odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem
powiązanym.

Przewidywany wpływ na biznes

▪ Ulga pozwoli na rozliczenie kosztów promocji i wchodzenia na nowe rynki.

Źródło prawa

• Art. 18eb ust. 1 do 10 ustawy o CIT.



Ulga na ekspansję (2/2)
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Koszty kwalifikowane to koszty

▪ Uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego
oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla
pracowników i podatnika;

▪ Działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni
reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych,
broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

▪ Dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

▪ Przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w
szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków
towarowych;

▪ Przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a
także w celu składania ofert innym podmiotom.



Ulga na robotyzację (1/5)
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Co się zmienia

• Wprowadza się nową ulgę podatkową pozwalającą na odliczenie 50%
kosztów poniesionych na robotyzację, do wysokości dochodu ze źródła
innego niż zyski kapitałowe;

• Teoretycznie można odpisać amortyzację za stare roboty kupione przed
2022 r., ale wymaga rulingu

• Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ulga ma znaczenie dla podatników inwestujących w park maszynowy

▪ Ulga obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Źródło prawa

• Art. 38eb ust. 1 do 8 ustawy o CIT.



Ulga na robotyzację (2/5)
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Koszty kwalifikowane (1/2)

Koszty nabycia fabrycznie nowych:

▪ robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów
przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych;

▪ maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z
robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz
bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi
interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności
czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier
fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń
ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);

▪ maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania,
diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów
przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;

▪ urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów
przemysłowych;



Ulga na robotyzację (3/5)
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Koszty kwalifikowane (2/2)

▪ koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do
poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów
przemysłowych oraz innych środków trwałych;

▪ koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych
oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

▪ opłaty, ustalone w umowie leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych
oraz innych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu
umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych
środków trwałych.



Ulga na robotyzację (4/5)

16

Roboty przemysłowe

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną,
programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co
najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź
lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie
następujące warunki:

▪ wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i
diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania,
programowania, monitorowania lub diagnozowania;

▪ jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy
produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania
produkcją, planowania lub projektowania produktów;

▪ jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych
urządzeń;

▪ jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.



Ulga na robotyzację (5/5)
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Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych
funkcjonalnie z nimi związane rozumie się, w szczególności:

▪ jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

▪ pozycjonery jedno- i wieloosiowe;

▪ tory jezdne;

▪ słupowysięgniki;

▪ obrotniki;

▪ nastawniki;

▪ stacje czyszczące;

▪ stacje automatycznego ładowania;

▪ stacje załadowcze lub odbiorcze;

▪ złącza kolizyjne;

▪ efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

▪ nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia,
uszczelniania, spawania, cięcia w tym cięcia laserowego, zaginania,
gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania,
czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni,
murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania,
klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji,
przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania,
gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania,
testowania, wykonywania pomiarów;

▪ obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli,
wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek,
walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek,
pras, wyoblarek.



Ulga na prototyp (1/4)
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Co się zmienia

• Wprowadza się nową ulgę podatkową dotyczącą produkcji próbnej i
wprowadzenia na rynek nowego produktu;

• Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów
związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego
produktu;

• wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10%
dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków
kapitałowych;

• Nowy produkt, to produkt który powstał w wyniku prowadzonych przez
przedsiębiorcę prac B+R;

• Uwaga na relację z ulgą B+R.

Przewidywany wpływ na biznes

▪ Ulga ma znaczenie dla podatników, którzy ponoszą wydatki związane z
próbną produkcją, a które nie są uwzględniane w uldze B+R

Źródło prawa

• Art. 18ea ust. 1 do 11 ustawy o CIT.



Ulga na prototyp (2/4)
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Produkt

• Przez produkt rozumie się produkt w rozumieniu przepisów ustawy o
rachunkowości, z wyłączeniem usług;

• MF wskazuje na art. 3 ust. 1 pkt 19) UR - rzeczowe aktywa obrotowe -
materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub
przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne
do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu
odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Produkcja próbna

▪ Etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac
projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest
wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego
produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac
badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego
obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z
tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu

• Działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej
uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia
przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń
umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.



Ulga na prototyp (3/4)
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Koszty produkcji próbnej

• cenę nabycia, lub koszt wytworzenia, fabrycznie nowych środków trwałych
niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:

• Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne;

• Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;

• Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;

• Grupa 6 – Urządzenia techniczne;

• Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie
indziej niesklasyfikowane.

• wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o CIT,
poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3–
6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;

• koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu
produkcji próbnej nowego produktu.



Ulga na prototyp (4/4)
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Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu

• badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub
utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów
lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania
oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub
przedłużenia;

• badania cyklu życia produktu;

• systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).



Ulga na CSR (1/4)
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Co się zmienia:

▪ Dotyczy możliwości odliczenia 50% wydatków poniesionych na działalność:
sportową, edukacyjną lub kulturalną;

▪ Odliczeniu będą podlegały koszty kwalifikowane wskazane w ustawie,
które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub
odliczone od dochodu;

▪ Dotyczy m.in. finansowania stypendium sportowego czy instytucji kultury
wpisanej do odpowiedniego rejestru;

▪ Korzyścią jest możliwość zaliczenia wydatku do kosztów w kwocie
stanowiącej 150% jego wartości.

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ulga jest szczególnie interesująca dla firm zajmujących się działalnością
sponsorską.

Źródło prawa

• art. 18ee ust. 1 do 11 ustawy o CIT.



Ulga na CSR (2/4)
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Koszty działalności sportowej

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje
się koszty poniesione na finansowanie:

• klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2
tej ustawy;

• stypendium sportowego;

• imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa
w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). Przez stypendium sportowe, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane przez podatnika
jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane
przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za
osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające
przygotowanie się do imprezy sportowej.



Ulga na CSR (3/4)
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Koszty działalności kulturalnej

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje
się koszty poniesione na finansowanie:

▪ instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art.
14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej;

▪ działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne
szkoły artystyczne.
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Koszty wspierania szkolnictwa wyższego i naukę

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą
szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

▪ stypendia, o których mowa w:

▪ art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;

▪ art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z
2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086);

▪ finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o
których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy
podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

▪ finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających
u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

▪ sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym
kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

▪ wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez
podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni
pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni
zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzonego przez tą uczelnię.
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