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DLA BIZNESU

Resort finansów zapowiedział ulgi na
innowacyjność

Minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział w
poniedziałek, że pakiet ulg związanych z
innowacyjnością ma ruszyć ruszyć od stycznia
przyszłego roku. Większość z nich jest
elementem programu Polski Ład

Z informacji przedstawionej przez ministra
wynika, że pakiet będzie zawierał następujące
ulgi:

● Ulga B+R wspierająca prace
koncepcyjne nad nowym produktem.

● Ulga na prototyp wspomagająca
przeniesienie pomysłu na język praktyki i
produkcji.

● Ulga na wsparcie innowacyjnych
pracowników, ułatwiająca konkurowanie
o specjalistów o kluczowych
umiejętnościach i kompetencjach.

● Ulga na robotyzację, która ułatwi
otwarcie dedykowanej produktowi linii
produkcyjnej.

● Możliwość symultanicznego korzystania
z ulgi B+R oraz ulgi IP Box,
zmniejszającej obciążenia na etapie jego
sprzedaży.

Przepisy dotyczące ulg podatkowych
wspierających innowacje w tym tygodniu mają
trafić do konsultacji i być pierwszą częścią
projektu MF "podatkowy restart gospodarki".

Ulgi na specjalistów B+R

Resort finansów proponuje, aby wydatki
przedsiębiorstw na zatrudnienie pracowników,
którzy obsługują jej działalność badawczo
rozwojową, mogły być odliczane nie tylko od
dochodu przedsiębiorcy w ramach ulgi B+R,
ale także od zaliczek na PIT, które firma
odprowadza za takiego pracownika. W ten
sposób z ulgi będzie mogła skorzystać np. firma,
która silnie inwestuje i w danym roku nie osiąga
dochodu. W przeciwnym razie nie miałaby od
czego odliczyć ulgi B+R.

Ulga B+R i IP Box

Zarówno ulga na działalność
badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box
działają aktualnie w polskim prawie. Od stycznia
jednak będzie można z nich korzystać
równocześnie, w ramach tego samego procesu
produkcyjnego. To zmiana w stosunku do tego
co jest teraz.

Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki
prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich
dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów
o IP Box, nie miał możliwości korzystania z
odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach
ulgi B+R. Według zapowiedzi zaprojektowane
przepisy dają prawo przy określeniu dochodu z
tytułu kwalifikowanych IP zastosować
odliczenie kosztów kwalifikowanych z tytułu
działalności badawczo-rozwojowej.

Ulgi na prototypy i roboty

Druga proponowana ulga na prototyp, ma być
pomocą w przeniesieniu pomysłu na język
praktyki produkcji. Ma ona uzupełnić
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wskazywane przez biznes braki w podatkowym
wsparciu procesu produkcyjnego; będzie
obejmować wydatki związane np. z
wprowadzaniem na rynek i testowaniem nowego
produktu czy jego certyfikacją. Wydatki na ten
cel będzie można odliczyć w wysokości 130
proc. poniesionych kosztów, co oznacza, że
firmy zyskają możliwość odliczenia od
podstawy opodatkowania dodatkowych 30%
wydatków poniesionych na jego wytworzenie
(nie więcej jednak niż 10% całości dochodu).
Według zapowiedzi przepisy mają zawierać
precyzyjną listę wydatków, które będą mogły
być uznane za przydatne do opracowania
(produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go
na rynek.

UWAGA! Ulga na prototypy ma być
przeznaczona także na prototypy na skalę firmy,
jest to ważna zapowiedź zmian w porównaniu do
obecnych zasad.

Kolejna zapowiedziana ulga dotyczy robotyzacji
przemysłowej, co ma pomagać we wzroście
efektywności produkcji i jej unowocześnianiu. Z
odliczenia skorzysta każda firma, która
zakupi i zainstaluje robota przemysłowego.
Objąć ma to nie tylko zakup, ale także obsługę,
szkolenie pracowników oraz dodatkowy sprzęt.
Odliczyć od dochodu będzie można
dodatkowe 50 proc. wydatków na roboty
włączone w procesy produkcji.
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