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Agenda

Nowelizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła

„Minimalny” podatek dochodowy

Opodatkowanie wypłat za spółek na rzecz wspólników w przypadku tzw. „ukrytej 
dywidendy”

Preferencyjne zasady opodatkowania dla spółek holdingowych

Podatkowe wsparcie innowacji

Panel dyskusyjny



Polski Ład – zmiany w podatku 

Zawężenie stosowania mechanizmu pay-and-refund

Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela

Możliwość wydawania opinii o stosowaniu zwolnienia do przepisów UPO 

Rozszerzenie kryteriów dochowania należytej staranności

Rozszerzenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji



Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania 
procedury poboru podatku u źródła - WHT refund.

Zastosowanie 
mechanizmu pay and 

refund ma zostać 
ograniczone do płatności 
przekraczających w ciągu 
roku podatkowego kwotę 

2 mln zł dokonywanych 
na rzecz podmiotów 

powiązanych w 
rozumieniu przepisów o 
cenach transferowych 

będących nierezydentami.

Dodatkowo zawężeniu 
ulegnie katalog płatności 
objętych WHT refund do 
płatności o charakterze 

pasywnym, tj. m.in. 
płatności z tytułu 

odsetek, praw autorskich, 
know-how oraz 

dywidend. 

Tym samym płatności z 
tytułu usług 

niematerialnych zostaną 
wyłączone spod zakresu 

stosowania tej procedury 
(np. usługi doradcze, 
prawne, księgowe).

Oświadczenie (relief-at-
source) pozwalające na 

niestosowanie procedury 
pay-and-refund może być 

podpisane zgodnie z 
zasadami reprezentacji 

podatnika.

Uwaga! Wprowadzono 
przepis antyabuzywny 

zgodnie z którym 
procedura pay-and-refund

będzie stosowana do 
należności, które bez 

uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych nie zostały 

zakwalifikowane jako 
objęte tą procedurą.



Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

Przez 
rzeczywistego 
właściciela 
rozumie się 
podmiot, który:

otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu 
i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 
zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,, 

prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są 
uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy 
podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę 
działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności”.

Uwaga! 
Usunięto odwołanie 
do przepisów o CFC



Opinia o stosowaniu preferencji – dawniej „opinia o stosowaniu zwolnienia”

Opinia o 
stosowaniu 
preferencji

Dyrektywa IR i PS

Zwolnienie lub obniżona stawka 
WHT wynikająca z UPO

Możliwość wystąpienia przez 
podatnika lub płatnika (nawet 

jeśli nie poniósł ekonomicznego 
ciężaru podatku)

UWAGA!
Opinie wydane do końca 2021 r. 
zachowują ważność do 31.12.2024



Kryterium należytej staranności

W przypadku dokonywania wypłat na rzecz nierezydentów przepisy ustawy o CIT przy weryfikacji 
warunków zastosowania preferencyjnej stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania 
podatku nakazują zachowanie należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności 
uwzględnia się charakter oraz skalę prowadzonej działalności przez płatnika. 

Dodano kolejne kryterium, jakim jest istnienie powiązań w rozumieniu przepisów o cenach 
transferowych. 
Podatnik powinien zachować wyższy stopień staranność przy dokonywaniu wypłat do podmiotów 
powiązanych.



Kopie certyfikatów rezydencji

Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji w stosunku do płatności za usługi niematerialne 
nieprzekraczających kwoty 10 000 zł na rzecz tego samego podmiotu w trakcie roku podatkowego płatnika.

Możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji bez ograniczeń (zarówno co do kwoty jak i 
rodzaju płatności), pod warunkiem, że informacje w nich zawarte nie budzą uzasadnionych wątpliwości co 
do zgodności ze stanem faktycznym.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 
miesięcy po ich odwołaniu, można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z 
przedłożonej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Po zmianach

Obecnie

COVID



Minimalny 
podatek 
dochodowy –
nowa forma 
opodatkowania 
CIT

Podatkowe 
grupy 

kapitałowe

Zakłady 
zagranicznych 
przedsiębiorstw

Spółki 
(podatnicy 

CIT)

Ponieśli stratę z działalności operacyjnej, albo

Osiągnęli udział dochodów (innych niż z zysków kapitałowych), w 
przychodach w wysokości nie większej niż 1%.

Kogo dotyczy?

Którzy:



Minimalny 
podatek 
dochodowy –
nowa forma 
opodatkowania 
CIT

Podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w roku rozpoczęcia oraz 
kolejnych dwóch latach z wyjątkiem podmiotów utworzonych w wyniku określonych form 
przekształceń

Przedsiębiorstw finansowych (np. banki, SKOK, zakłady ubezpieczeń, fundusze 
inwestycyjne, AFI)

Podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 
30% w stosunku do roku poprzedniego

Podmiotów funkcjonującymi w prostej strukturze organizacyjnej (wspólnikami są 
wyłącznie osoby fizyczne; a spółka nie posiada udziałów/akcji w innych spółkach)

Podmiotów z branży transportowej i wydobywczej

Co najmniej dwie spółki powiązane, które mają tożsamy rok podatkowy i w której jedna ma co 
najmniej 75% udziałów/akcji w pozostałych spółkach i łącznie udział dochodów w przychodach 
tych spółek przekracza 1%.

Kogo nie dotyczy?

UWAGA!
Brak kryterium wielkości 

obrotów, zatrudnienia czy 
sumy bilansowej



Podstawa opodatkowania 
podlegać będzie pomniejszeniu o 
wartość przekazanych darowizn 
oraz wartość dochodów, które są 
uwzględniane w kalkulacji 
dochodu zwolnionego w związku z 
działalności prowadzoną w 
specjalnej strefie ekonomicznej 
lub Polskiej Strefie Inwestycji.

Stawka minimalnego podatku 
dochodowego to 10% 
podstawy opodatkowania.

4% wartości przychodów z działalności operacyjnej, 
oraz

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

tzw. nadmiarowe płatności bierne:

poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania 
dłużnego (przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA - art. 15c), oraz

wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia niepodlegającej 
dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje 
ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz

Poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów 
podatkowych kosztów usług niematerialnych (dawny art. 15e) w części przekraczającej 
kwotę 3 mln zł obliczone zgodnie ze wzorem wskazanym w przepisie

Podatek płacony będzie rocznie wraz 
ze złożeniem deklaracji rocznej.

Zapłacony podatek minimalny będzie 
można odliczyć od „zwykłego” CIT w 
terminie 3 kolejnych lat podatkowych

UWAGA!
Uchylony zostaje art. 15e 

ustawy o CIT



Opodatkowanie wypłat ze 
spółek na rzecz wspólników 
w przypadku tzw. „ukrytej 
dywidendy”

Zmiana wejdzie
w życie z dniem
1 stycznia 2023 r.

Nie uważa się za KUP kosztów poniesionych przez podatnika w
związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z
tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego
kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Koszty stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek
sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub
wysokości tego zysku, lub

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub
mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania
porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany,

3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z
aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika
lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem
podatnika.

Nie stosuje się przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie w przypadku,
gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika
kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych
przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w
którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym
podatnika.



Preferencyjne zasady 
opodatkowania 
Spółek holdingowych

Nowa definicja spółki holdingowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka 

akcyjna będąca podatnikiem CIT prowadząca rzeczywistą 
działalność gospodarczą, której udziałowcami 

(akcjonariuszami) nie mogą być podmioty mające siedzibę 
lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową, wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji 

niechętnych współpracy do celów podatkowych lub tych z 
którymi Polska nie podpisała umowy u unikaniu 

podwójnego opodatkowania.

Spółką zależną może być zarówno polska spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, jak 
i zagraniczna spółka będąca podatnikiem zagranicznego 

podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem 
spółek niemających osobowości prawnej oraz spółek 

z limitowanych jurysdykcji.

Pozostałe wymogi wobec spółki holdingowej:
a) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,

b) posiada nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, 
bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 

10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej, 
c) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową, 

nie korzysta ze zwolnień podatkowych. 

Preferencje:
1) zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z 

dywidend uzyskanych przez spółkę holdingową od spółki 
zależnej  w części  odpowiadającej 95% tych dywidend
2) zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w 

spółkach zależnych – tzw. lokalne „participation 
exemption” dotyczy transakcji z podmiotami 

niepowiązanymi

SPÓŁKA 
HOLDINGOWA



Preferencyjne zasady 
opodatkowania 
Spółek holdingowych

Spółka 
holdingowa

Spółki 
operacyjne

Spółki 
operacyjne

Spółki 
operacyjne

Płaska struktura spółki holdingowej

Wybrane warunki do skorzystania z 
preferencji

Spółki operacyjne nie mogą być 
spółkami nieruchomościowymi

Spółki operacyjne nie mogą 
posiadać więcej niż 5% 
udziałów/akcji w innych 

spółkach; jednostek 
uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym

Wspólnikiem spółki holdingowej 
nie może być bezpośrednio lub 
pośrednio podmiot:
- z tzw. raju   podatkowego (wg. 
Polskich lub unijnych przepisów)

- z kraju z którym Polska nie 
ratyfikowała UPO lub UE nie 
ratyfikowała umowy o wymianie 
informacji podatkowych



Podatkowe wsparcie innowacji – dotychczasowe rozwiązania

ulga B+Rulga B+R IP BoxIP Box



Zasady stosowania ulgi B+R

działalność badawczo -
rozwojowa

działalność twórcza 
obejmująca 

badania naukowe lub 
prace rozwojowe

badania naukowe

badania podstawowe - prace 
empiryczne lub teoretyczne mające 
na celu zdobywanie nowej wiedzy o 

podstawach zjawisk i 
obserwowalnych faktów bez 
nastawienia na bezpośrednie 

zastosowanie komercyjne

badania aplikacyjne - prace mające 
na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności, nastawione na 
opracowywanie nowych produktów, 

procesów lub usług lub 
wprowadzanie do nich znaczących 

ulepszeń

prace rozwojowe

działalność obejmująca 
nabywanie, łączenie, 

kształtowanie i wykorzystywanie 
dostępnej wiedzy i umiejętności, 

w tym w zakresie narzędzi 
informatycznych lub 

oprogramowania, do planowania 
produkcji oraz projektowania i 

tworzenia zmienionych, 
ulepszonych lub nowych 

produktów, procesów lub usług

Czym jest działalność badawczo – rozwojowa?



Ulga B+R –
jak 
skorzystać 
z ulgi? Podatnik musi wykazać koszty kwalifikowane, które 

podlegają odliczeniu w zeznaniu rocznym 

kwota odliczonych kosztów 
kwalifikowanych nie może przekraczać 

określonych ustawowo limitów

koszty kwalifikowane nie mogą zostać 
podatnikowi w żadnej formie 

zwrócone

Przede wszystkim należy ponieść koszty na 
działalność badawczo-rozwojową

koszty te muszą 
stanowić koszty 

uzyskania przychodów w 
rozumieniu ustawy o CIT

koszty muszą mieścić się 
w zamkniętym katalogu 

kosztów kwalifikowanych

należy wyodrębnić 
koszty działalności 

badawczo-rozwojowej w 
prowadzonej ewidencji



Ulga B+R – katalog kosztów kwalifikowanych
wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne, a także wynagrodzenia z tytułu
umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R, oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,

nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością
B+R,

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa
w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od nich wyników prowadzonych przez nich badań naukowych, na potrzeby
działalności B+R,

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie
wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,

nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, jeżeli zakup usługi nie wynika
z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,

wskazane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem
samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych).



Jak skorzystać z ulgi B+R?

Ulga polega na odliczaniu 
od podstawy 

opodatkowania kosztów 
kwalifikowanych  

poniesionych na działalność 
B+R zaliczonych już 

wcześniej do kosztów 
uzyskania przychodów. 

Kwota odliczenia nie może 
w roku podatkowym 

przekraczać kwoty dochodu 
uzyskanego z przychodów 

innych niż przychody z 
zysków kapitałowych.

Ulga polega na odliczaniu 
od podstawy 

opodatkowania kosztów 
kwalifikowanych  

poniesionych na działalność 
B+R zaliczonych już 

wcześniej do kosztów 
uzyskania przychodów. 

Kwota odliczenia nie może 
w roku podatkowym 

przekraczać kwoty dochodu 
uzyskanego z przychodów 

innych niż przychody z 
zysków kapitałowych.

Jeśli w danym roku 
podatkowym wystąpi strata 
albo gdy wielkość dochodu 

jest niższa od kwoty 
przysługujących odliczeń to 

przedsiębiorca nie traci 
możliwości odliczenia 

kosztów.
Odliczenia - odpowiednio 

w całej kwocie lub w 
pozostałej części –

przedsiębiorca dokonuje w 
zeznaniach za kolejno 

następujące po sobie sześć 
lat podatkowych

Jeśli w danym roku 
podatkowym wystąpi strata 
albo gdy wielkość dochodu 

jest niższa od kwoty 
przysługujących odliczeń to 

przedsiębiorca nie traci 
możliwości odliczenia 

kosztów.
Odliczenia - odpowiednio 

w całej kwocie lub w 
pozostałej części –

przedsiębiorca dokonuje w 
zeznaniach za kolejno 

następujące po sobie sześć 
lat podatkowych

Odliczenia podatnik 
dokonuje w zeznaniu 

rocznym na podstawie 
wyodrębnionej ewidencji 

księgowej kosztów 
kwalifikowanych.

Odliczenia podatnik 
dokonuje w zeznaniu 

rocznym na podstawie 
wyodrębnionej ewidencji 

księgowej kosztów 
kwalifikowanych.



Nowy limit odliczeń w uldze B+R

Obecnie podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) w ramach ulgi B+R mogą odliczać od
podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na badania i rozwój.
Podatnicy nie posiadający statusu CBR mogą odliczyć 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Polski Ład wprowadza dla podatników posiadających status CBR możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R do 200%
poniesionych kosztów. Będzie to dotyczyć również kosztów odzyskania i zachowania patentu, prawa chronionego
przez zgłoszenie oraz prawa z rejestracji wraz z rejestracją próbki przemysłowej, do których obecnie obowiązuje limit
odliczenia do 100%.

Z kolei podatnicy nieposiadający statusu CBR będą mogli wciąż odliczyć od podstawy opodatkowania koszty
kwalifikowane w wysokości 100%, przy czym, wprowadzono możliwość odliczenia również przez nich 200% kosztów
wynagrodzeń.



Co to jest IP 
Box?

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży
produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.
Rozwiązanie to ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce
działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP)
uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych
od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, mogą korzystać
z preferencyjnej stawki w podatku CIT.
Warunkiem koniecznym dla skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub
ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.



Kwalifikowanymi 
prawami 
własności 
intelektualnej są:

patent, prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo 
sposób techniczny jego wykonania)

autorskie prawo do programu komputerowego

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. 
mebla)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie 
patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się 
dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do 
obrotu, (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, 
składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 432)



IP Box

•Dochód opodatkowany stawką w wysokości 5%.

Wysokość stawki opodatkowania

•Od 2020 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej IP Box.

Od kiedy przysługuje?

•Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać
po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym (w trakcie roku
podatkowego podatnicy płacą zaliczki na podatek według stawki ogólnej
(9% lub 19 % - podatnicy CIT).

•Podatnik, który spełnia warunki określone w przepisach o IP Box,
deklaruje w zeznaniu rocznym wysokość dochodu z kwalifikowanego IP
wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w ciągu roku
podatkowego. Następnie do kwalifikowanego dochodu z
kwalifikowanego IP podatnik stosuje 5% stawkę podatku zamiast stawki
ogólnej.

Jak skorzystać z niższej stawki podatku



Symultaniczna 
ulga IP Box i 
B+R

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi
przepisami, ulga B+R nie podlega odliczeniu od
podstawy opodatkowania podlegającej 5%
podatkowi z IP Box. Nie jest zatem możliwe
równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz
preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego
samego dochodu.

Zmiana wynikająca z Polskiego Ładu umożliwi
odliczenie ulgi B+R od dochodu IP Box kosztów
kwalifikowanych poniesionych na rozwinięcie
prawa objętego IP Box. Podatnik nie będzie
zatem zobligowany do dokonania wyboru na
koniec roku podatkowego, z której ulgi
skorzystać.



Podatkowe wsparcie innowacji – nowe rozwiązania

ulga na 
prototyp
ulga na 

prototyp
ulga na 

robotyzację
ulga na 

robotyzację

ulga na 
innowacyjnych 
pracowników 

ulga na 
innowacyjnych 
pracowników 



Ulga na 
prototyp

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania
wydatków poniesionych w związku z próbną
produkcją nowego produktu lub wprowadzenia na
rynek nowego produktu.

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania
wydatków poniesionych w związku z próbną
produkcją nowego produktu lub wprowadzenia na
rynek nowego produktu.

Wartość odliczenia stanowić będzie 30% sumy
kosztów produkcji próbnej nowego produktu
i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wartość odliczenia stanowić będzie 30% sumy
kosztów produkcji próbnej nowego produktu
i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym
przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych
źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym
przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych
źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.



Ulga na prototyp - definicje

• produkt w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usług

produkt

• etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo -
konstrukcyjnych czy inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed
uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu

produkcja próbna 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

wprowadzenie na rynek nowego produktu 



Ulga na 
prototyp

Koszty produkcji próbnej nowego produktu:

• cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie
nowych środków trwałych niezbędnych do
uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,

• wydatki na ulepszenie poniesione w celu
dostosowania środka trwałego do uruchomienia
produkcji próbnej nowego produktu,

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

Uwaga: nie uwzględnia się 
podatku VAT



Ulga na 
prototyp

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to koszty:

• nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych niezbędnych do
uruchomienia produkcji próbnej 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.

Uwaga: nie uwzględnia 
się podatku VAT



Zasady rozliczania ulgi na prototyp

Odliczenie będzie przysługiwać, jeżeli koszty
produkcji próbnej nowego produktu lub
wprowadzenia go na rynek zostały faktycznie
poniesione i nie zostały zwrócone
w jakiejkolwiek formie.

Podatnikowi, który korzysta ze zwolnień
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub
Specjalnych Stref Ekonomicznych, prawo do
odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu
do kosztów, które nie są przez niego
uwzględniane w kalkulacji dochodu
zwolnionego z CIT.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok
podatkowy, w którym poniesiono koszty lub w
ciągu 6 lat podatkowych (w przypadku
wystąpienia straty lub, gdy wielkość dochodu
podatnika jest niższa od kwoty przysługujących
mu odliczeń).



Ulga na robotyzację

•Ulga obejmie podatników PIT i CIT inwestujących w robotyzację
bez względu na ich wielkość czy branżę.

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

•Przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów
uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na
robotyzację.
Podatnik w pierwszej kolejności zaliczy te wydatki do kosztów
uzyskania przychodów, a następnie będzie uprawniony do
odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków
poniesionych na robotyzację.
Ulga wprowadzona jest na 5 lat i obejmie wydatki, które będą
poniesione od początku roku podatkowego 2022, do końca roku
podatkowego 2026.

Jak działa ulga na robotyzację?Jak działa ulga na robotyzację?



Katalog kosztów kwalifikowanych

1) koszty nabycia lub leasingu 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;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do
używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych,

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych.



Definicja robota przemysłowego

sterowalny programowalny

wielozadaniowy stacjonarny lub 
mobilny

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami 
sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi 

w celu zdalnego: sterowania, programowania, 
monitorowania lub diagnozowania

jest połączony z systemami teleinformatycznymi, 
usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika,

w szczególności z systemami zarządzania produkcją, 
planowania lub projektowania produktów

jest monitorowany za pomocą czujników, kamer lub 
innych podobnych urządzeń

jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu 
produkcyjnym podatnika



Ulga na 
innowacyjnych 
pracowników

Podatnik będący płatnikiem PIT posiadający nierozliczoną w poprzednim
roku ulgę B+R będzie uprawniony do pomniejszenia kwoty podlegających
wpłacie do US zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu:
1) stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego
stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego
z ubezpieczenia społecznego,
2) wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

3) praw autorskich
o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku CIT obowiązującej tego
podatnika.

Czas pracy tych osób przeznaczony na realizację działalności badawczo -
rozwojowej musi wynosić co najmniej 50% ogółu ich czasu pracy.

Uprawnienie przysługiwać będzie począwszy od miesiąca następującego
bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie roczne do końca
roku podatkowego.

Dotyczy ulgi B+R nierozliczonej ze względu na 
wystąpienie straty lub dochodu niepozwalającego 

na pełne rozliczenie kosztów działalności B+R



Ulga na 
innowacyjnych 
pracowników

Ulga jest instrumentem 
komplementarnym do ulgi na B+R. 
Będą mogły skorzystać z niej firmy, 

które:

• korzystały z ulgi B+R, ale nie miały wystarczającej 
podstawy do odliczenia, stąd nie wykorzystały całości 
odpisu w danym roku,

• dotychczas nie korzystały z ulgi B+R ze względu na 
niski dochód, niepozwalający na dokonanie pełnych 
odliczeń,

• korzystają z ulgi B+R, ale dzięki podwyższeniu limitu 
odliczeń będą uprawnieni do zwiększenia odpisu 
kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych 
w prace B+R.
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