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• Zgodnie z opublikowanym niedawno projektem nowych przepisów, od 2022 roku innowacyjne firmy i inwestorzy będą 
mogli skorzystać z rozszerzonego pakietu ulg podatkowych na każdym etapie procesu innowacyjnego – od kreowania 
innowacji do jej wdrożenia. 

• Rozwiązania, będące częścią tzw. Polskiego Ładu, mają na celu zwiększenie wsparcia dla działalności innowacyjnej w 
Polsce i obejmują m.in. dodatkowe wsparcie dla procesów robotyzacji i komercjalizacji prototypów oraz zmiany w zakresie 
odliczeń związanych z ulgą badawczo-rozwojową i IP Box.

Korzystne zmiany w ulgach na wsparcie 
innowacji – już od 2022 roku!

WSPARCIE DLA INNOWACYJNOŚCI

Nowe regulacje

verte

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy zawierający 
nowy pakiet ulg wspierających innowacje

Projektowane przepisy przewidują istotne zmiany w dotychczasowych instrumentach wsparcia podatkowego działalności 
B+R – uldze na działalność B+R (dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów badań naukowych i prac 
rozwojowych) oraz IP Box (preferencyjne, 5% opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, m.in. 
oprogramowania komputerowego oraz patentów i wzorów przemysłowych).

Zmiany obejmą przede wszystkim:

• dwukrotne zwiększenie dodatkowego odliczenia kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w prace B+R, 
dostępne dla wszystkich podatników (dotychczas dodatkowe odliczenie wynosiło 100%, od 2022 roku wyniesie 200%),

• zwiększenie wysokości odpisu kosztów kwalifikowanych ulgi B+R dla centrów badawczo-rozwojowych (CBR) – 200% 
dla wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych w przypadku podatników ze statusem CBR (do tej pory odliczenie 
wynosiło 150%, a w przypadku kosztów związanych z uzyskaniem patentu – 100%, jeżeli podatnik był „dużym 
przedsiębiorcą”), 

• w przypadku gdy podatnik poniósł stratę lub uzyskał dochód niepozwalający na pełne odliczenie ulgi B+R – możliwość 
pomniejszenia odprowadzanych przez pracodawcę miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń 
pracowników o wartość niewykorzystanej w pełni ulgi B+R; rozwiązanie to będzie dotyczyć zaliczek odprowadzanych 
od wynagrodzeń pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R co najmniej w 50% swojego miesięcznego czasu 
pracy; co istotne, instrument ten może potencjalnie poprawić marżę operacyjną przedsiębiorstwa, 

• możliwość pomniejszenia dochodu podlegającego IP Box o koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej;
dotychczas podatnicy mogli rozliczyć ulgę B+R wyłącznie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach 
ogólnych – w przypadku niektórych podatników mogło to skutkować brakiem możliwości skorzystania z ulgi B+R 
(w przypadku osiągania wyłącznie dochodu opodatkowanego stawką 5%). 

Korzystne zmiany w zakresie ulgi B+R oraz IP Box
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Czas realizacji i koszty

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie
przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’.

Ustalane indywidualnie w zależności od skali projektu.

Korzyści ze współpracy z EY

• Zidentyfikowanie projektów i procesów, które mogą się kwalifikować do nowych ulg i preferencji podatkowych.

• Weryfikacja ponoszonych wydatków na prace B+R oraz wybór najkorzystniejszych preferencji podatkowych 
dopasowanych do działalności.

• Pełne wsparcie w zabezpieczeniu pozycji podatkowej Spółki.

• Szerokie spojrzenie na możliwość skorzystania nie tylko z ulg podatkowych, 
ale także instrumentów dotacyjnych związanych z B+R czy inwestycjami. 

• Oszczędność w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów rocznie.

• Możliwość poprawy marży operacyjnej.

Prześlij dalej w organizacji

kliknij

Nowe możliwości
Nowe instrumenty wsparcia – ulga na prototypy i ulga na robotyzację 

Obok zmian w zakresie dotychczasowych preferencji podatkowych, projekt przedstawiony przez Ministerstwo Finansów 
przewiduje również wprowadzenie nowych instrumentów wspierających działalność innowacyjną:

• ulga na prototypy – możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub 
wprowadzenia takiego produktu na rynek, w wysokości 30% poniesionych kosztów; rozwiązanie obejmie m.in. wydatki 
na nabycie lub wytworzenie środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej, a także na ulepszenia 
środków trwałych w celu umożliwienia tego rodzaju produkcji, 

• ulga na robotyzację – możliwość dodatkowego odliczenia (50%) od dochodu kosztów poniesionych na robotyzację. 
Dodatkowemu odliczeniu podlegać będą m.in. koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i 
urządzeń z nimi związanych), oprogramowania wykorzystywanego do poprawnego działania robotów, a także koszty 
szkoleń dla pracowników z korzystania z nowych urządzeń. Ulga robotyzacyjna jest obecnie przewidziana tylko w 
odniesieniu do kosztów podatkowych poniesionych w latach 2022-2026. 

WAŻNE!

• Skorzystanie z nowych ulg nie będzie wymagało konkursów oraz oceny ekspertów - z ulgi na prototyp czy z ulgi na 
robotyzację będzie mógł korzystać każdy kwalifikujący się podmiot.

• Nowe ulgi mają stanowić uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach dotychczasowych rozwiązań i rozszerzać pomoc 
oferowaną podatnikom, a korzystanie z nich nie pozbawia podatnika prawa do stosowania np. ulgi B+R czy IP Box.

• Nowe preferencje podatkowe można efektywnie łączyć z dotacyjnymi instrumentami wsparcia działalności badawczo-
rozwojowej i inwestycyjnej, które zostaną uruchomione w ciągu najbliższych miesięcy w ramach nowej perspektywy 
finansowania unijnego.
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