
IP BOX dla firm
Wykorzystaj swój potencjał!
Tylko 5% podatku dochodowego 

Stawka 5% CIT/PIT ma zastosowanie do dochodów osiągniętych 
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jest to rodzaj 
dodatkowej preferencji podatkowej dla przedsiębiorców, prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Warunki konieczne do skorzystania z ulgi IP BOX

Kwalifikowane IP

Albania  I  Austria  I  Bułgaria  I  Chorwacja  I  Czarnogóra  |  Czechy  
Polska  I  Rumunia  I  Serbia  I  Słowacja  I  Słowenia  I Węgry

 Prowadzanie działalności B+R związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem 
kwalifikowalnych praw własności intelektualnej

 Wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanych IP w księgach rachunkowych

Autorskie prawo do programu 
komputerowego

Prawo z rejestracji wzoru 
przemysłowego

Wyłączne prawo do nowej odmiany roślin

Prawo z rejestracji produktu 
leczniczego i produktu leczniczego 
weterynaryjnego dopuszczonych 
do obrotu

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo z rejestracji topografii układu 
scalonego

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

Patent



 Dochód ze sprzedaży kwalifikowanego IP

 Dochód ze sprzedaży produktów i usług, 
w cenie których uwzględniono 
kwalifikowane IP

 Dochód z opłat lub należności wynikających 
z umowy licencyjnej, dotyczącej 
kwalifikowanego IP

 Dochód z odszkodowań za naruszenie praw 
wynikających z kwalifikowanego IP

Dochód kwalifikowany
 Spółki kapitałowe

 Wspólnicy spółki osobowej

 Osoby prowadzące samodzielną 
działalność gospodarczą

www.tpa-group.pl www.bakertilly.pl

Jak to zastosować w praktyce?

Podatnicy

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej. 

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne 
rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości i doradztwa personalnego, 
a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, 
którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland. 

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci 
niezależnych firm doradczych.

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej.

***
Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 
prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland.

KONTAKT
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i poszukujecie wsparcia w powyższym temacie, zapraszamy do 
kontaktu. Nasi eksperci zapewnią wsparcie przy wdrażaniu preferencji IP BOX w Państwa firmie.

Etap 1: Przeanalizuj

Sprawdź czy osiągane przez Twoją firmę dochody 
stanowią tzw. dochody 
z kwalifikowanego IP

Etap 2: Udokumentuj

Prowadź odrębną ewidencję dla potrzeb 
IP BOX

Etap 3: Policz się z fiskusem

Oblicz wskaźnik nexus i wysokość ulgi IP BOX

Złóż zeznanie roczne 

Ciesz się zaoszczędzonymi pieniędzmi

Etap 4: Monitoruj

Prowadź dokumentację IP BOX na bieżąco 
i w sposób ciągły

Mikołaj Ratajczak
Associate Partner
Doradca podatkowy
TPA Poland
mikolaj.ratajczak@
tpa-group.pl

Grzegorz Gajda 
Partner
Radca prawny
Baker Tilly Legal Poland
grzegorz.gajda@ 
bakertilly.pl

Iga Kwaśny
Partner
Accounting & Payroll 
Outsourcing
TPA Poland
iga.kwasny@
tpa-group.pl


	IP BOX dla firm�Wykorzystaj swój potencjał!�Tylko 5% podatku dochodowego 
	Slajd numer 2

