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ULGA NA
DZIA£ALNOŒÆ
BADAWCZOROZWOJOW¥

Nowe zasady
wsparcia
innowacyjnoœci

Ile mo¿na odliczyæ?
Limity odliczeñ zale¿¹ od wielkoœci przedsiêbiorstwa. Wynosz¹ odpowiednio:

KOSZTY WYNAGRODZEÑ
POZOSTA£E KOSZTY
dotyczy wszystkich
dotyczy mikro, ma³ych
przedsiêbiorstw
lub œrednich przedsiêbiorców

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ulga
na nabycie nowych technologii
przekszta³ci³a siê w ulgê na dzia³alnoœæ
badawczo-rozwojow¹. Jednak¿e
od stycznia 2017 roku wprowadzone
zosta³y jej dalsze modyfikacje.

50%

EFEKTYWNA KORZYŒÆ

50%

Ulga zosta³a wprowadzona do ustawy
o CIT oraz PIT. Skorzystaæ z niej mog¹
podatnicy (indywidualne podmioty b¹dŸ
grupy kapita³owe) tych podatków
prowadz¹cy dzia³alnoœæ badawczorozwojow¹, zdefiniowan¹ w tych ustawach.

Albania

|

Austria

|

Bu³garia

|

30%

EFEKTYWNA KORZYŒÆ

9,5%

Kto mo¿e
korzystaæ?

POZOSTA£E KOSZTY
dotyczy du¿ych
przedsiêbiorców

9,5%

Rozwi¹zanie to mo¿e byæ szeroko
wykorzystywane w firmach œwiadcz¹cych
innowacyjne us³ugi (bran¿a IT, w tym
start-up'y) lub opracowuj¹ce innowacyjne
produkty (bran¿a farmaceutyczna,
technologiczna, automotive, chemiczna
i inne).

5,7%

Dodatkowym warunkiem technicznym
skorzystania z ulgi jest prowadzenie
odrêbnej ewidencji rachunkowej wydatków
uznawanych za koszty kwalifikowane.

Ulga nie przys³uguje podmiotom
prowadz¹cym dzia³alnoœæ w specjalnych
strefach ekonomicznych oraz w zakresie
kosztów objêtych zewnêtrzn¹ dotacj¹.

Za dzia³alnoœæ B+R uwa¿ane s¹ tak¿e
prace rozwojowe. Ulga jest niezale¿na od
efektu prowadzonych prac i dotyczy te¿
prac w toku.
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EFEKTYWNA KORZYŒÆ

Serbia

|

S³owacja

|

S³owenia

|

Wêgry

Czy mo¿na jeszcze
wykorzystaæ ulgê
technologiczn¹? TAK!
Na podstawie przepisów przejœciowych:
4podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r.
nabyli prawo do odliczenia wydatków
poniesionych na nabycie nowych
technologii na podstawie art. 18b ustawy
o CIT, zachowuj¹ prawo do tych odliczeñ
równie¿ po 31 grudnia 2015 r.
4podatnicy, których rok podatkowy jest
inny ni¿ kalendarzowy i rozpocz¹³ siê
przed 1 stycznia 2016 r. oraz zakoñczy
siê po 31 grudnia 2015 r. stosuj¹ do
koñca przyjêtego przez siebie roku
podatkowego przepisy ustawy o CIT
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do
31 grudnia 2015 r.
Ulga ta pozwala³a na odliczenie od podstawy
opodatkowania wydatków (max 50 %) na
nabycie nowych technologii, tj. wiedzy
technologicznej w postaci wartoœci
niematerialnych i prawnych, w szczególnoœci
wyników badañ i prac rozwojowych, które
umo¿liwiaj¹ wytwarzanie nowych lub
udoskonalonych wyrobów lub us³ug,
niestosowanych na œwiecie przez okres
d³u¿szy ni¿ ostatnich piêæ lat. Do
potwierdzenia tego faktu wymagana jest
opinia niezale¿nej od podatnika jednostki
naukowej.

Na czym polega korzyœæ?

Co siê zmieni³o od 2017 roku?

Uzyskana korzyœæ podatkowa sprowadza
siê do mo¿liwoœci podwójnego uznania,
w ramach przys³uguj¹cych limitów, za
koszty uzyskania przychodów wydatków
kwalifikowanych, którymi s¹:

W ramach tzw. ma³ej ustawy o innowacyjnoœci
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
rozszerzono listê kosztów podlegaj¹cych
odpisowi o koszty uzyskania patentu.
Podwy¿szono kwoty maksymalnego
odliczenia kosztów kwalifikowanych
ponoszonych na badania i rozwój. Kwoty
w 2016 roku wynosi³y:

4wynagrodzenia pracownicze wraz
z narzutami dotycz¹ce pracowników
zatrudnionych w celu realizacji prac
badawczo-rozwojowych

30% – dla mikroprzedsiêbiorców oraz
ma³ych i œrednich firm
20% – dla du¿ych firm na poniesione
wydatki osobowe
10% – dla du¿ych firm na wydatki zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ badawczorozwojow¹.

4koszty materia³ów i surowców
bezpoœrednio zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ B+R
4koszty ekspertyz, opinii, us³ug
doradczych i równorzêdnych, a tak¿e
koszty zwi¹zane z pozyskiwaniem
wyników badañ naukowych,
œwiadczonych lub wykonywanych przez
jednostki naukowe

Dodatkowo wyd³u¿ono z 3 do 6 lat okres,
w jakim przedsiêbiorca mo¿e odliczyæ koszty
poniesione na dzia³alnoœæ badawczorozwojow¹. Przewidziano zwrot gotówkowy
dla nowo powstaj¹cych przedsiêbiorstw
(start-upów) prowadz¹cych dzia³alnoœæ B+R.

4koszty korzystania z aparatury
naukowobadawczej wykorzystywanej
wy³¹cznie w prowadzonej dzia³alnoœci
badawczo-rozwojowej.

Dalsze zmiany planowane s¹ w ramach tzw.
du¿ej ustawy o innowacyjnoœci od 2018 r.

Nasze wsparcie
01

02
ANALIZA

4analiza sytuacji pod k¹tem mo¿liwoœci
skorzystania z ulgi technologicznej
na starych zasadach
4kalkulacja spodziewanych korzyœci
4analiza kosztów pod k¹tem
kwalifikowalnoœci do ulgi
4analiza zapisów umów
z pracownikami / ekspertami
pod k¹tem ich kwalifikowalnoœci
4projektowanie systemu ewidencji
czasu pracy
4analiza i zaprojektowanie
systemowego ujmowania kosztów
kwalifikowanych w ewidencji
finansowo-ksiêgowej

KONTAKT
W przypadku zainteresowania problematyk¹
przedstawion¹ w niniejszym opracowaniu
prosimy o kontakt z Pañstwa doradc¹
w TPA Poland lub jednym ze specjalistów
wymienionych obok.

Albania

|

Austria

03
IMPLEMENTACJA

|

Bu³garia

|

ZABEZPIECZENIE

4asysta przy wdro¿eniu projektu
4proponowanie zmian w istniej¹cych /
projektowanie nowych dokumentów
strategicznych i procedur
4mapowanie danych finansowych,
dostosowywanie systemów
raportowania
4pozyskanie opinii niezale¿nej
jednostki naukowej umo¿liwiaj¹cej
skorzystanie z ulgi technologicznej
4asysta przy korekcie odpowiednich
rozliczeñ CIT

4uzyskanie indywidualnej interpretacji
4reprezentacja w trakcie kontroli
4wyjaœnienia w ramach bie¿¹cych
konsultacji
4transfer pricing
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