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EY FORUM WSPARCIA DLA BIZNESU

W najbliższym czasie przed przedsiębiorcami zostanie otwarte szerokie spektrum możliwości pozyskania 
finansowania i zmniejszenia obciążeń podatkowych.

• Opublikowany niedawno projekt nowelizacji ustaw podatkowych przewiduje m.in. zwiększenie odpisu z tytułu ulgi B+R do 
200% w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń, umożliwienie łącznego korzystania z ulgi B+R i IP Box oraz wprowadzenie 
nowych ulg - na innowacyjnych pracowników, na prototyp oraz robotyzacyjnej.

• Jednocześnie trwają prace nad programami umożliwiającymi uruchomienie finansowania w ramach nowych instrumentów 
wsparcia ze źródeł UE - zgodnie z wyliczeniami rządu, do wykorzystania będzie aż 770 mld zł, z czego istotna część to 
fundusze kierowane do przedsiębiorców przeznaczone na finansowanie inicjatyw B+R czy inwestycji rozwojowych. Duża 
pula środków przeznaczona będzie na inwestycje związane z energią i środowiskiem - zgodnie z zasadami przyjętymi przez 
UE, co najmniej 37% wydatków ma być związanych z klimatem.

• Aby ułatwić Państwu zorientowanie się w nadchodzących źródłach i formach wsparcia oraz ukierunkowanie uwagi na 
instrumenty istotne pod kątem planowanych przez Państwa projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, 
przygotowaliśmy „Matrycę źródeł wsparcia”. 
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Korzyści ze współpracy z EY

• Jednoznaczna identyfikacja projektów i procesów, które mogą kwalifikować się do ulg i preferencji podatkowych oraz 
dotacyjnych form finansowania.

Koszty i czas realizacji

Koszty i czas realizacji ustalane indywidualnie w zależności od zakresu projektu.

„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. Zalecam y, 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’’.

Diagnoza:

• Kompleksowa analiza sytuacji i działań podejmowanych przez Państwa firmę w celu doboru optymalnych źródeł i form 
finansowania – szerokie podejście do weryfikacji potencjału w zakresie możliwych kierunków uzyskania oszczędności/ 
dotacji. 

Wdrożenie:

• Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej lub wdrożeniowej.

• Konsultacja w zakresie przygotowania załączników o charakterze finansowym i prawnym zgodnie z wymogami wybranego 
źródła wsparcia.

• Wsparcie w procesach aplikacyjnych do momentu zawarcia odpowiedniej umowy o dofinansowanie.

• Pełne wsparcie w zakresie kalkulacji oszczędności podatkowych.

• Bieżące konsultacje w ramach poszczególnych źródeł wsparcia.

Jak możemy Ci pomóc? 

• Wsparcie w budowie ustrukturyzowanego podejścia do wdrażania preferencji 
podatkowych i finansowania dotacyjnego zapewniającego jak największe 
korzyści dla Państwa firmy. 

• Zabezpieczenie pozycji podatkowej Spółki.

• Zmniejszenie obciążeń finansowych.
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