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ESTOŃSKI CIT



PLANOWANE ZMIANY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Projekt ustawy trafił do Sejmu 30 września 2020 r.

I czytanie projektu odbyło się 7 października 2020 r.

Ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. Za przyjęciem noweli
opowiedziało się 403 posłów, 21 było przeciwnych, a 27 wstrzymało się od głosu.

Według szacunków, z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm, ponad 90% aktywnie
działających w Polsce CIT-owców. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w
wysokości 5,6 mld zł.



Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100

mln zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego VAT;

2) mniej niż 50% przychodów pochodzi ze źródeł pasywnych: z wierzytelności, z odsetek i
pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i
gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z transakcji z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest
wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3) średnie zatrudnienie wynosi co najmniej 3 pracowników, niebędących udziałowcami ani
akcjonariuszami tego podatnika, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (start upy muszą
od 2 roku zwiększać zatrudnienie o 1 osobę rocznie);

ESTOŃSKI CIT – ZAKRES PODMIOTOWY



Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli spełnia łącznie następujące
warunki:
1) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki

akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby
fizyczne brak praw do świadczeń z innej spółki, fundacji, trustu lub innego podmiotu,
funduszu inwestycyjnego, spółce osobowej;

2) nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z
MSR – tylko ustawa o rachunkowości;

3) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, w terminie do końca
pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany
tym podatkiem.

ESTOŃSKI CIT – ZAKRES PODMIOTOWY



Prawa do zastosowania estońskiego CIT nie będą miały również m.in.

➢ przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe,
➢ podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej

strefy ekonomicznej lub w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI),
➢ będące w stanie upadłości lub likwidacji.

Podmioty wyłączone z zakresu podmiotowego regulacji to również podmioty uczestniczące w
podziałach, łączeniach i w transakcji noszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części - charakter czasowy - może wybrać opcję opodatkowania
najwcześniej w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia
zdarzenia połączenia, podziału, czy wniesienia (otrzymania) wkładu niepieniężnego. Powodem są
komplikacje księgowe i związane z wyceną majątku takiego przedsiębiorstwa.

ESTOŃSKI CIT – WYŁĄCZENIA



Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o:

1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych
opodatkowania ryczałtem, albo

2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie czterech lat podatkowych,

w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres
opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem
samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących
głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

Obowiązek ponoszenia wydatków inwestycyjnych nie dotyczy tych podatników, którzy ponieśli wydatki na wynagrodzenie
zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości wyższej o 20%,
jednak nie mniejszej niż 30.000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym
poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

ESTOŃSKI CIT – INWESTYCJE



PRZEDMIOT I PODSTAWA



Przedmiotem opodatkowania jest sześć kategorii dochodów:
1) dochód z tytułu zysku podzielonego – dywidenda / zaliczka na poczet dywidendy (już w

momencie podjęcia uchwały o celu przeznaczeniu tego zysku – koniec 6 miesiąca),
2) zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym

opodatkowanie ryczałtem,
3) wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika (ciężar dowodu ciąży na

podatniku),
4) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
5) dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, a w przypadku podatnika, który

zakończył stosowanie opodatkowania ryczałtem, w tym w wyniku przejęcia przez inny podmiot -
dochód ustalony w wysokości sumy zysku netto osiągniętego w każdym roku podatkowym
stosowania tego opodatkowania, w części w jakiej zysk ten nie był wcześniej (w okresie
opodatkowania ryczałtem) zyskiem podzielonym lub nie został przeznaczony na pokrycie straty,

6) ukrytych zysków.

ESTOŃSKI CIT – PRZEDMIOT I 
PODSTAWA OPODATKOWANIA



Przez ukryte zyski, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo
odpłatne wykonane w związku z prawem do udziału w zysku inne niż podzielony zysk, których beneficjentem,
bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany, w tym w szczególności:
1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi lub podmiotowi

powiązanemu z udziałowcem albo akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od
pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi; (chyba, że będzie zwrot)

2) świadczenia wykonane na rzecz: a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej
fundacji lub na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo podmiot, lub na rzecz
beneficjentów takiej fundacji lub podmiotu; b) trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o
charakterze powierniczym;

3) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;
4) równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
5) darowizny, prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
6) wydatki na reprezentację.

Do ukrytych zysków nie zaliczamy wynagrodzenia z umowy o pracę, zlecenia, kontraktu menadżerskiego
zarządu.

ESTOŃSKI CIT – PRZEDMIOT I 
PODSTAWA OPODATKOWANIA



Do ukrytych zysków nie zaliczamy wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z
tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków
transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:
➢ w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na

cele działalności gospodarczej,
➢ w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane

wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

Do ukrytych zysków nie zaliczamy wynagrodzenia z umowy o pracę, zlecenia, kontraktu
menadżerskiego zarządu.

ESTOŃSKI CIT – PRZEDMIOT I 
PODSTAWA OPODATKOWANIA



UTRATA PRAWA



Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:
1) ostatniego roku podatkowego okresu (4 lata lub 8 lat), gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z

opodatkowania ryczałtem;
2) ostatniego roku podatkowego dwuletniego lub czteroletniego okresu, w którym podatnik nie poniósł nakładów na

cele inwestycyjne w wysokości 15% w okresie 2 letnim lub 33% w okresie 4 letnim;
3) z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z 3 warunków (przychód poniżej 50

mln, dochody pasywne poniżej 50%, średnioroczne zatrudnienie 3 osoby);
4) z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
➢ podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków (udziałowcy osoby fizyczne, brak praw / udziałów w innych

spółkach, sporządzanie sprawozdania według MSR);
➢ podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie

wyniku finansowego netto;
➢ będzie stroną transakcji łączenia lub podziału podmiotów lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba, że drugi podmiot przejmowany / przejmujący, dzielony lub
wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem;

ESTOŃSKI CIT – PRZEDMIOT I 
PODSTAWA OPODATKOWANIA



Jeżeli utrata prawa do opodatkowania ryczałtem nastąpi z końcem roku poprzedzającego rok
podatkowy, w którym spełnił się określony warunek (art. 28l ust. 1 pkt 4), rok spełnienia się
tego warunku podlega rozliczeniu według tzw. klasycznego CIT.

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem, podatnik będzie mógł złożyć
zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania dopiero po upływie 3 lat podatkowych,
trwających nie krócej niż 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym
podatnik utracił prawo do takiego opodatkowania. Zasada ta zapewni stałość przyjmowanych
przez podatników form opodatkowania, jak również ograniczy możliwości wykorzystywania
ryczałtu dla celów optymalizacyjnych.

ESTOŃSKI CIT – PRZEDMIOT I 
PODSTAWA OPODATKOWANIA



PŁATNOŚĆ PODATKU / 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ



Ryczałt wynosi:

1) 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika
2) 25% podstawy opodatkowania – w przypadku podatnika innego niż mały podatnik.

W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka
podatku stawka podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele
inwestycyjne wynosiły co najmniej:

1) 50% w każdym dwuletnim okresie;
2) 110% w każdym czteroletnim okresie.

ESTOŃSKI CIT – PŁATNOŚĆ PODATKU



Termin zapłaty podatku został uzależniony od przedmiotu opodatkowania (art. 28m) i jest ustalony co do zasady na 20
dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód będący przedmiotem opodatkowania.

W przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokrycia strat – termin płatności podatku został ustalony na
dzień 20 lipca roku podatkowego.

Podatnik jest zobowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodów niezwiązanych z
prowadzoną działalnością oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku.

W sytuacji szczególnej, tj. w przypadku zakończenia opodatkowania ryczałtem albo w przypadku powstania dochodu z
tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, termin płatności podatku przypada na koniec trzeciego miesiąca roku
podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem lub roku, w którym powstały takie operacje.

ESTOŃSKI CIT – PŁATNOŚĆ PODATKU



Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik będzie obowiązany
złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o
wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Deklaracja ma
charakter informacyjny, gdyż płatność podatku została ustalona w sposób
niezależny od złożenia deklaracji. Ponieważ projekt nie przewiduje rozliczenia
rocznego, w deklaracji podatnik będzie informował jedynie o sumie dochodów
osiągniętych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego za który składana
będzie deklaracja.

ESTOŃSKI CIT – SPRAWOZDAWCZOŚĆ



W okresie stosowania opodatkowania ryczałtem wspólnicy zobowiązani są do składania spółce będącej
podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni i pośredni udziałach
(akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych
związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji,
trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Oświadczenie każdy wspólnik zobowiązany będzie składać spółce w terminie do końca pierwszego
miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana będzie ryczałtem. W
przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy będzie wykonać w terminie 14 dni od
zaistnienia tych zmian. Obowiązek informacyjny dotyczy powiązań w wysokości 5%

Na żądanie naczelnika urzędu skarbowego spółka zobowiązana będzie do przekazania otrzymanego
oświadczenia.

ESTOŃSKI CIT – SPRAWOZDAWCZOŚĆ



STRATEGIA PODATKOWA 2021 



Podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro (art. 27b ust.
2), są obowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z
realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej
działalności, w szczególności:
1) opis podejścia podatnika do:

a) procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2) opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z
informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych

PLANOWANE ZMIANY CIT 2021



Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, w szczególności:
3) informacje o:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy

bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;

4) informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722);

5) informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową

PLANOWANE ZMIANY CIT 2021



Podatnik zamieszcza sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy,
sporządzone w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie
internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu
na złożenie zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1

W tym samym terminie podatnik przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie strony internetowej.

W przypadku niedopełnienia obowiązków, podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną
nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w drodze decyzji, w wysokości
do 1 000 000 zł.

PLANOWANE ZMIANY CIT 2021



ULGA NA ZŁE DŁUGI – CIT



15 maja15 lutegoStyczeń

Wykonanie usługi / 
wystawienie faktury 

Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek:

➢ może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych
wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w
rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy
czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu
rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu
terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w
umowie, do okresu, w którym wierzytelność została
uregulowana lub zbyta.

Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę
obliczenia zaliczki, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia
dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach
rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do
zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje
się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Upływ 90 dni

ZMNIEJSZENIE

PODSTAWY OPODATKOWANIA

Upływ terminu płatności

20 czerwca

Brak płatności

ROZLICZENIE ZALICZKI

NA PODATEK

ULGA NA ZŁE DŁUGI - SPRZEDAWCA

25



❖ Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
COVID-19 (Dz.U. 2020. 1086). Wejście w życie: 24 czerwca 2020 r.

❖ Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługuje począwszy od okresu
rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w
umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

❖ Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w
którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w
którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

• 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika CIT albo
• 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników CIT;
• 17% wartości wierzytelności – w przypadku podatników PIT rozliczających się skalą podatkową;
• 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatników PIT rozliczających się podatkiem liniowym.

„ULGA NA ZŁE DŁUGI” – TARCZA 
ANTYKRYZYSOWA 4.0



15 maja15 lutegoStyczeń

Wykonanie usługi / 
wystawienie faktury 

Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na
podatek:

➢ podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania
przychodów wartość zobowiązania do zapłaty
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom,
które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia
dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki
dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w
którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu
zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w
umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie
uregulowane.

Upływ 90 dni

ZWIĘKSZENIE

PODSTAWY OPODATKOWANIA

Upływ terminu płatności

20 czerwca

Brak płatności

ROZLICZENIE ZALICZKI

NA PODATEK

ULGA NA ZŁE DŁUGI - NABYWCA
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Nowe przepisy zwalniają dłużników z obowiązku zwiększenia dochodu (stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki) za

poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., o niezapłaconą kwotę na rzecz wierzyciela, jeżeli:

❖podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

❖uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego

okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w

stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Wierzyciel wciąż może skorzystać z „ulgi na złe długi” w CIT i PIT

Nowe przepisy nie dotyczą dłużników, którzy:

❖rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;

❖rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

„ULGA NA ZŁE DŁUGI” – TARCZA 
ANTYKRYZYSOWA



15 maja15 lutegoStyczeń

Wykonanie usługi / 
wystawienie faktury 

➢ Podatnik, który dokonał zmniejszenia
dochodu stanowiącego podstawę
obliczenia zaliczki, obowiązany jest do
zwiększenia dochodu stanowiącego
podstawę obliczenia zaliczki w okresie
rozliczeniowym roku podatkowego, w
którym wierzytelność została
uregulowana lub zbyta.

➢ Podatnik, który dokonał zwiększenia
dochodu stanowiącego podstawę
obliczenia zaliczki, zmniejsza dochód
stanowiący podstawę obliczenia
zaliczki w okresie rozliczeniowym
roku podatkowego, w którym
zobowiązanie zostało uregulowane.

UPŁYW 90 DNI

ZMNIEJSZENIE / ZMNIEJSZENIE 
DOCHODU

Upływ terminu płatności

18 grudnia

Uregulowanie / 
sprzedaż wierzytelności

ODWRÓCENIE ROZLICZENIA -
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE 

DOCHODU

ODWRÓCENIE ROZLICZENIA 
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Art. 18f ustawy o CIT – Podstawa opodatkowania oraz po uprzednim dokonaniu odliczeń:

➢ może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia
pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie
została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za
rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze
(rachunku) lub w umowie;

➢ podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom,
które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za
rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze
(rachunku) lub w umowie.

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH
„ULGA NA ZŁE DŁUGI”



Jeżeli podatnik poniósł stratę, kwota straty:

➢ może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia
pieniężnego, w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została
uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok
podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku)
lub w umowie;

➢ podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom,
które nie zostało uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok
podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku)
lub w umowie.

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH
„ULGA NA ZŁE DŁUGI”



Co jeśli dochód jest za niski?
Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia
podstawy opodatkowania o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie
dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do
zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Co jeśli strata jest za mała?
Jeżeli wartość zobowiązania, jest wyższa od kwoty straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie,
różnica zwiększa podstawę opodatkowania.

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH
„ULGA NA ZŁE DŁUGI”



„Odwrócenie” rozliczenia

➢ W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia dochodu albo zwiększenia straty,
wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia
podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność
została uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo doliczonych. Jeżeli kwota
straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica zwiększa podstawę opodatkowania.

➢ W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia dochodu lub zmniejszenia straty,
zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania lub zwiększa stratę w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Jeżeli wartość
zmniejszenia podstawy opodatkowania jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o
nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc
od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH
„ULGA NA ZŁE DŁUGI”



Warunki zastosowania ulgi na złe długi
➢ dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie

postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

➢ od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta
umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok
kalendarzowy, w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego
późniejszej z tych czynności;

➢ transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH
„ULGA NA ZŁE DŁUGI”



Ulga na złe długi przy wydłużonych terminach płatności

Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty,
rozumie się termin określony zgodnie z przepisami tej ustawy (np. 30 lub 60 dni).

Ulga na złe długi dla podmiotów powiązanych

Przepisów ulgi na złe długi nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

OGRANICZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH
„ULGA NA ZŁE DŁUGI”



ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO – ROZWOJOWĄ 



ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO – ROZWOJOWĄ 
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➢ W 2018 roku z ulgi skorzystało 951 podatników CIT oraz 893 podatników PIT, co oznacza, że z ulgi
skorzystało blisko prawie 65% więcej podmiotów gospodarczych niż w roku 2017.

➢ Podatnicy CIT za 2018 rok zgłosili jako koszty kwalifikowane ulgi 2,040 mld zł, a odliczyli od
podstawy opodatkowania 1,675 mld zł (korzyść podatkowa 318 mln zł). Natomiast 365 mln
zł zostało „zrolowane” do odliczeń na następny rok podatkowy. Podatnicy PIT za 2018 r. odliczyli od
podstawy opodatkowania 179 mln zł (korzyść podatkowa 34 mln zł). Łącznie, odliczono od
podstawy opodatkowania 1,854 mld złotych, a oszczędność podatkowa wyniosła 352 mln złotych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/ulga-na-badania-i-rozwoj

Coraz większa popularność ulgi



ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO – ROZWOJOWĄ 
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➢ Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że z ulgi na B+R korzysta coraz więcej firm - w 2019 roku aż o 34 %
wzrosła liczba podmiotów, które wykorzystały ulgę na prace badawczo-rozwojowe (w porównaniu z 2018 r.)

➢ Z ulgi B+R na prace badawczo-rozwojowe skorzystało w ubiegłym roku 1.277 podatników CIT oraz 1.192
podatników PIT

➢ Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że podatnicy CIT odliczyli w 2019 roku od podstawy
opodatkowania 2,162 mld zł (wzrost o 29%), a podatnicy PIT - 275 mln zł i było to więcej o 54%. Łącznie podatnicy
zaoszczędzili na podatku kwotę ponad 463 mln zł

➢ Średnio podatnik CIT odliczył niemal 1,7 mln zł (oszczędność podatkowa na poziomie 323 tys. zł), a podatnik PIT
ponad 230 tys. (oszczędność podatkowa na poziomie 43. tys. zł)

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/ulga-na-robotyzacje--nowe-ulatwienie-od-1-stycznia-2021-roku

Ulga w 2019 r.



ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO – ROZWOJOWĄ 
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➢ Część firm nie wie, czym jest działalność badawczo-rozwojowa;

➢ Część firm kojarzy ją z zaawansowanymi działaniami - B+R nie oznacza tylko zaawansowanych projektów badawczo-
rozwojowych, obejmuje również działanie prowadzone w ramach regularnej, operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, które
nosi znamiona innowacyjności (np. wdrożenie systemu informatycznego, ulepszenie receptury produktu, stworzeniu prototypu
nowej maszyny);

➢ Część firm uważa, ze ulga dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw;

➢ Część firm nie zdaje sobie sprawy, że aktywność B+R jest podejmowana przez przedsiębiorstwa w ramach regularnie
prowadzonej działalności;

➢ Część firm uważa, że rozliczenie ulgi jest kłopotliwe, ryzykowne i kosztowne – trudno zrobić „pierwszy krok”;

➢ Część firm nie ma świadomości, że prowadzone przez nie prace kwalifikują się jako prace badawczo – rozwojowe.

Dlaczego mało firm korzysta z Ulgi? 



ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO – ROZWOJOWĄ 
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➢ Zasady klasyfikowania działalności B+R są niejasne
➢ Zasady rozliczania kosztów kwalifikowanych są niejasne
➢Warunki korzystania z ulgi nie są jasne
➢Obawiamy się reakcji organów podatkowych
➢Wartość ulgi jest zbyt niska
➢Nie mamy na to środków
➢Nie mieliśmy informacji o obowiązywaniu ulgi i możliwościach skorzystania z niej
➢Nie od nas to zależy, ktoś inny podejmuje decyzje
➢ Zbyt duży nakład pracy
➢Brak wykwalifikowanej kadry

MITY o uldze B+R – bariery wdrożenia 
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Działalność badawczo-rozwojowa:

▪ działalność twórcza

▪ obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe

▪ podejmowana w sposób systematyczny

▪ jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie

zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Definicja

Czym jest działalność B+R?
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Działalność badawczo-rozwojowa

Badania naukowe

Badania 
podstawowe 

Badania 
stosowane 

Badania 
przemysłowe 

Prace 
rozwojowe 

➢ Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań;
➢ Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w toku (rozpoczętych w poprzednich latach);
➢ Wyniki można wykorzystywać we własnej działalności, jak również udostępnić innym podmiotom.

Zakres

Czym jest działalność B+R?
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Badania 
podstawowe

oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane
przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i
obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie
komercyjne.

Badania 
stosowane

prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane
przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Badania 
przemysłowe

badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celu
opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania
znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te
uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę
prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym
istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów
technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w
tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Badania naukowe - typy

Czym jest działalność B+R?
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Prace 
rozwojowe

nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i
działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do
planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych,
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z
wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany
wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów
wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku,
nawet jeżeli takie zmianymają charakter ulepszeń.

Prace rozwojowe - definicja

Czym jest działalność B+R?



„Stanowisko, iż działalność polegająca na: „(…) wprowadzaniu nowych smaków - produktów, składu

chemicznego, wprowadzanie nowych procesów produktów jak np. zautomatyzowane procesy pakowania

czy proces produkcji nowego dodatku piekarniczego, co wpływa na wiele różnych aspektów, jak np. termin

ważności, wprowadzanie pilotażowych rozwiązań dotyczących receptur piekarniczych itp. (…)” jest

działalnością z zakresu B+R, jest prawidłowe.”

Przykłady działalności badawczo rozwojowej:

Producent drożdży oraz dodatków piekarniczych:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.934.2016.3.KP

„ (…) Powyższe prace dotyczą opracowywania nowych produktów lub zmian w istniejących produktach (nowe

działanie, nowy skład, nowe surowce, nowa lub ulepszona technologia itp.)” – stanowisko iż jest to działalność B+R

zostało uznane za prawidłowe.”

Usługi w obszarach: przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz suplementów diety

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 czerwca 2016 r. IBPB-1-2/4510-281/16/KP



„(…) Działalność badawczo-rozwojowa w firmie obejmuje dwa główne obszary:

- poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów,

- ciągłe ulepszanie już istniejących produktów.

Działalność w pierwszym z wymienionych obszarów, polega głównie na poszukiwaniu nowych produktów jak również

nowoczesnych, nie stosowanych do tej pory w Spółce rozwiązań procesowych. Prowadząc nowy projekt badawczo-

rozwojowy, firma przeprowadza cały proces obejmujący projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie szeroko pojętych nowości,

wykorzystując wiedzę specjalnie w tym celu zatrudnionych pracowników Działu B+R.

Firma prowadzi również prace rozwojowe dotyczące dostosowywania parku maszynowego, sprzętu laboratoryjnego

i instrumentów kontrolnych pod potrzeby nowych wyrobów. Oprócz wprowadzania do procesu produkcji

najnowocześniejszych maszyn, urządzeń i środków chemicznych, cały czas prowadzone są prace mające na celu

ekonomiczną optymalizację procesu produkcji poprzez minimalizację kosztów, wprowadzanie nowych receptur, zwiększanie

wydajności czy wprowadzanie nowych projektów mających za zadanie zmniejszenie zużycia energii.”

Przykłady działalności badawczo rozwojowej:

Producent wkładów odzieżowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.106.2017.2.AK



„Nie ulega wątpliwości, że procesy opisane w stanie faktycznym (…) mieszczą się w definicji prac rozwojowych.

Wnioskodawca poprzez nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i

umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności

tworzy nowe produkty lecznicze lub wprowadza istotne modyfikacje w produktach wprowadzonych

do obrotu.

Działania te są podejmowane przez Wnioskodawcę systematycznie, jednak nie rutynowo, a ich celem

jest wykorzystanie zasobów istniejącej wiedzy do tworzenia nowych produktów lub też poszerzanie zasobów

istniejącej wiedzy.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym procedura badawczo-rozwojowa produktu

leczniczego jest w całości działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu CIT.”

Przykłady działalności badawczo rozwojowej:

Tworzenie nowych produktów leczniczych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.12.2017.2.IZ



„W szczególności należy mieć na uwadze, że realizowane są one w celu tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub

ulepszonych produktów oraz optymalizacji procesów produkcji. Opierają się one przede wszystkim na łączeniu, kształtowaniu

oraz wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki i technologii. Prace B+R skupiają się m.in.

na:

- poszukiwaniu i testowaniu nowych surowców nawozowych,

- próbach wdrożenia znanych surowców (o wysokiej zawartości składników pokarmowych),

- opracowaniu modyfikacji istniejących instalacji technologicznych pod kątem wykorzystania nowych surowców,

- prowadzeniu prób w skali półtechnicznej (nowe składy nawozowe, optymalizacje produkcji),

- prowadzeniu prób na instalacjach produkcyjnych,

- opracowywaniu modyfikacji, które po zastosowaniu w skali technicznej przyniosą korzyści w postaci wzrostu

wydajności przy zachowaniu wysokiej jakości produkowanych nawozów,

- opracowywaniu rozwiązań z zakresu automatyzacji prac laboratoryjnych,

- poszukiwaniu zamienników stosowanych w preparatach substancji chemicznych,

- opracowywaniu modyfikacji sposobu aplikacji środka ogniochronnego.”

Przykłady działalności badawczo rozwojowej:

Przemysł chemiczny, m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży nawozów rolniczych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.135.2017.1.APO
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➢ Producent odlewów żeliwnych - za podmiot prowadzący działalność badawczo-rozwojową można uznać
producenta odlewów żeliwnych dla branży samochodowej, kolejowej, górniczej, maszynowej oraz obróbki
metali, który prowadził działalność m.in. w zakresie projektowania i wykonywania matryc oraz narzędzi
koniecznych do wykonania prototypu i serii pilotażowej przed wdrożeniem do produkcji jak również
działalność nakierowaną na wprowadzenie nowych technologii (w tym informatycznych) i optymalizację
procesu produkcyjnego (2461-IBPB-1-3.4510.865.2016.2.TS);

➢ Producent galanterii mlecznej – za podmiot uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-
rozwojową można uznać producenta galanterii mlecznej, który prowadzi prace w zakresie możliwości
zastosowania dostępnych materiałów i surowców w nowy, innowacyjny sposób, który poprawi właściwości
fizykochemiczne wyrobów w porównaniu z podobnymi produktami produkowanymi przez firmy
konkurencyjne (np. poprzez wprowadzanie nowych smaków, składu chemicznego i procesów produkcji), (1462-
IPPB5.4510.977.2016.1.MR);

Przykłady B+R
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➢ Projektowanie, produkcja i sprzedaż hal stalowych wraz z ich montażem - działalność badawczo-
rozwojowa może być prowadzona przez podmiot zajmujący się projektowaniem i produkcją hal
stalowych, który podejmuje prace mające na celu m.in. wprowadzenie nowych lub ulepszonych
rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zużycia materiałów lub też poprawy jakości produktu
(0111- KDIB1-3.4010.405.2018.2.MST);

➢ Twórcy oprogramowania - działalnością badawczo-rozwojową jest tworzenie oprogramowania dla
klientów biznesowych (software house), obejmujące m.in. nowe aplikacje powstałe w odpowiedzi
na zapotrzebowanie biznesowe sprecyzowanego, istniejącego klienta lub powstałe w odpowiedzi na
przewidywane zapotrzebowanie rynkowe (0111-KDIB1-3.4010.427.2018.1.BM);

Przykłady B+R



Aparatura

Odpłatne korzystanie lub nabycie aparatury

naukowo-badawczej (NIE dotyczy umów z

podmiotami powiązanymi).

Patent

Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa

ochronnego na wzór użytkowy, prawa

z rejestracji wzoru przemysłowego.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP

wykorzystywanych w prowadzonej działalności

badawczo-rozwojowej (NIE dotyczy samochodów

osobowych oraz budowli, budynków i lokali

będących odrębną własnością).

Wynagrodzenie i ZUS

Jeżeli te należności i składki dotyczą

pracowników zatrudnionych w celu realizacji

działalności badawczo-rozwojowej.

Materiały / Surowce

Jeżeli są bezpośrednio związane z prowadzoną

działalnością badawczo-rozwojową.

Usługi zewnętrzne

Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi

równorzędne, a także nabycie wyników badań

naukowych, świadczonych lub wykonywanych na

podstawie umowy przez jednostkę naukową.

06
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04

01

02

03

100% 

odliczenia

CIT

Jakie koszty można odliczyć? 
Koszty kwalifikowane – 6 głównych kategorii



Tarcza podatkowa - jeżeli podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest 

niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie 

lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 

sześć lat podatkowych.

Zasady odliczenia 

Wydatki poniesione na działalność B+R mogą zostać dwukrotnie odliczone przez 

podatnika. Po raz pierwszy wydatki te podlegają odliczeniu przez ujęcie ich w kosztach 

uzyskania przychodów firmy. Po raz drugi natomiast podlegają odliczeniu od podstawy 

opodatkowania – jako ulga podatkowa – w zeznaniu rocznym

Limit odliczenia wynosi 100 % wszystkich kosztów kwalifikowanych niezależnie od 

wielkości przedsiębiorcy

Istotny jest moment poniesienia kosztu, a nie czas trwania projektu i rezultat 

prowadzonych działań B+R



Limit odliczenia wynosi 100 % wszystkich kosztów kwalifikowanych 

niezależnie od wielkości przedsiębiorcy

Limity odliczenia - przykład

Przykładowo, Spółka poniosła w 2019 r. następujące koszty kwalifikowane:

➢ Wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez płatnika - 200.000 zł

➢ Materiały, surowce, sprzęt specjalistyczny i narzędzia - 100.000 zł

➢ Opinie, ekspertyzy, usługi doradcze oraz wyniki badań naukowych od jednostek naukowych - 50.000 zł

➢ Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej - 30.000 zł

➢ Odpisy amortyzacyjne - 100.000 zł

➢ Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, rejestracji wzoru przemysłowego - 20.000 zł

Łącznie koszty kwalifikowane do odliczenia – 500.000 zł

Wydatki stanowią koszty podatkowe – korzyść na poziomie 95.000 zł

Odliczenie Ulgi B+R – korzyść na poziomie 95.000 zł

Łącznie zaoszczędzona kwota podatku – 190.000 zł – do rozliczenia w okresie 6 lat



ROZLICZENIE ULGI
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➢ Podatnicy którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty
działalności B+R. Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie rodzaje kosztów.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

➢ Skorzystanie z ulgi wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiedniego załącznika do rocznego zeznania
podatkowego: załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B, lub załącznik PIT/BR do zeznania PIT-36
lub PIT-36L.

➢ W załączniku CIT/BR lub PIT/BR podatnik wykazuje kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych z podziałem na
ich kategorie, tj.: wynagrodzenia pracowników; wynagrodzenia poniesione z tytułu umów cywilnoprawnych;
nabycie materiałów i surowców; nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego; ekspertyzy,
opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne; odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej; nabycie
usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej; koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; odpisy amortyzacyjne.

ULGA



Jakie działania należy podjąć? 



A) Ustalenie możliwości stosowania ulgi na działalność. 

Zweryfikowanie zakresu czynności podejmowanych przez Spółkę oraz zakresu ponoszonych kosztów w 
aspekcie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych oraz ocena szans na rozliczenie ulgi na działalność B+R

Analiza dotyczy w szczególności:
- rodzaju podejmowanych prac badawczo-rozwojowych, 
- personelu zatrudnionego w celu wykonywania praca badawczo-rozwojowych oraz personelu 

wspomagającego te prace,
- identyfikacji kosztów kwalifikowanych dotyczących wykorzystywanych materiałów i surowców, 
- identyfikacji ŚT oraz WNiP wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
- identyfikacji kosztów kwalifikowanych dotyczących wykorzystywanych usług zewnętrznych (świadczonych 

lub wykonywanych przez jednostkę naukową),
- identyfikacji kosztów kwalifikowanych dotyczących wykorzystywanej aparatury, sprzętu, mebli itp. (w tym 

ich amortyzacji),
- identyfikacji kosztów kwalifikowanych dotyczących wykorzystywanych patentów (w tym ich amortyzacji). 



B) Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

Celem zabezpieczenia przed niewłaściwym dokumentowaniem okoliczności wykonywania prac badawczo-rozwojowych oraz ponoszenia 
określonych kosztów kwalifikowanych, należy przygotować wzory dokumentów, np.:
- projekt uchwały o utworzeniu pionu / działu badawczo-rozwojowego, wraz z określeniem polityki prac badawczo-rozwojowych,
- wzór umowy o pracę, zlecenie lub dzieło obejmujący zatrudnienie w celu wykonania prac badawczo-rozwojowych, 
- wzór protokołu przyjęcia określonych materiałów, surowców, sprzętu, czy aparatury do wykonywania prac badawczo-rozwojowych,
- wzór schematu alokacji kosztów oraz wytycznych zapisów w ewidencji czasu pracy.

C) Sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. 

Na bazie przeprowadzonych konsultacji rekomendujemy złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego 
potwierdzającej, że działalność prowadzona stanowi działalnością badawczo – rozwojową w rozumieniu CIT, a więc potwierdzającej 
możliwość skorzystania z ulgi B+R. 

Dodatkowo, wniosek powinien obejmować wstępne wskazanie kategorii kosztowych oraz wniosek o potwierdzenie, że wskazane kategorie
kosztów stanowią koszty kwalifikowane, podlegające rozliczeniu w ramach ulgi B+R.



D) Rozliczenie podatku dochodowego. 

Rozliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej, w tym:

➢ schematów (sposobów) identyfikacji i alokacji kosztów kwalifikowanych przypisywanych (w 
całości lub w części) do działalności B+R (np. amortyzacja środków trwałych, ewidencja czasu 
pracy pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe), jak również 

➢ szczegółowego rozliczenia ulgi B+R w deklaracji rocznej oraz informacji CIT-BR (co pozwoli na 
odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych objętych ulgą i osiągnięcie 
oszczędności podatkowych).



IP BOX
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➢ W 2019 roku można było skorzystać po raz pierwszy z ulgi IP Box, przeznaczonej dla przedsiębiorców,
którzy komercjalizują prawa własności intelektualnej (IP) pozyskane z własnej działalności badawczo-
rozwojowej. Stawka podatkowa jest preferencyjna i wynosi 5%.

➢ W 2019 roku było 1.650 podatników IP Box, a kwota zapłaconego „IP podatku” wyniosła 44 mln zł.

„IP podatek” (stawka 5%) - 44 mln zł

Podatek w stawce podstawowej (stawka 19%) - 167,2 mln

Oszczędność podatkowa - 123,2 mln

Ulga w 2019 r.



IP BOX

IP BOX dotyczy dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej którymi są:

1) patent,
2) prawo ochronne na wzór użytkowy,
3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego

dopuszczonych do obrotu,
7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej

odmian roślin,
8) autorskie prawo do programu komputerowego.



IP BOX

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające dodatkowo
dwa warunki:

➢ zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach
prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

➢podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których
stroną jest Unia Europejska.



IP BOX

.



IP BOX

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku
podatkowym dochód (strata):

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli
zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.



IP BOX

Przykład: Podatnik prowadzi działalność w branży IT. Informatycy
opracowali autorski program komputerowy, który stanowi przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Program
komputerowy wspomaga obsługę administracyjną i księgową działów
wewnętrznych biur, szpitali, czy też przychodni. Opracowany przez
informatyków podatnika program komputerowy zgodnie z art. 74 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzysta z ochrony prawnej.
Prawa majątkowe związane z opracowanym programem komputerowym
stworzonym przez jego twórców przysługują podatnikowi. Podatnik
dochody uzyskane w ramach sprzedaży licencji do autorskiego programu
komputerowego może objąć 5% stawką podatkową w ramach
preferencji IP Box.



IP BOX

Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na rynku chemicznym. W ramach
tej działalności, prowadzi również działalność badawczo-rozwojową, której rezultatem
jest między innymi wytworzenie substancji eliminującej fitotoksyczne działania środka
ochrony roślin na niektóre rośliny, tzw. sejfner. Podatnik posiada patent na tę substancję
oraz pozwolenie na dopuszczenie produktu ochronnego zawierającego tę substancję w
Polsce. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia patentu Podatnik złożył w
Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego. Urząd
Patentowy wydał decyzję pozytywną o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego oraz
dodatkowego świadectwa ochronnego na okres 3 lat 7 miesięcy i 3 dni (obliczony na
podstawie algorytmu pomiędzy datą zgłoszenia wynalazku, a datą wydania pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktu minus 5 lat). Zatem Podatnik może zdecydować o
objęciu dochodów ze sprzedaży środków ochrony roślin zawierających sejfner – wobec
którego uzyskał dodatkowe prawo ochronne, preferencyjną 5% stawką podatkową.



IP BOX

Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w sektorze maszyn rolniczych. W ramach
tej działalności, Podatnik prowadzi również działalność badawczo-rozwojową, w ramach której
opracował założenia techniczne oraz zaprojektował maszynę rolniczą. Maszyna ta posiadała
parametry umożliwiające szybsze i bezpieczniejsze zbieranie płodów rolnych w stosunku do
maszyn rolniczych dostępnych na rynku. Podatnik w styczniu 2018 r. złożył zgłoszenie wynalazku
w Urzędzie Patentowym RP. W okresie styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r. Podatnik prowadził
dalsze prace badawczo-rozwojowe poprzez industrializację maszyny rolniczej, próby, testy oraz
sprawdzenie maszyny w warunkach polowych niezbędnych do osiągnięcia założonego przez
siebie celu, poprzez walidację maszyny oraz produkcję tzw. serii przed produkcyjnej. W czerwcu
2019 r. Podatnik uzyskał decyzję o udzieleniu patentu do wynalazku maszyny rolniczej na okres
20 lat. Od lipca 2019 r. Podatnik rozpoczął sprzedaż tej maszyny i uzyskuje z tego tytułu dochody.
W związku z tym, że przedmiotowa maszyna rolnicza funkcjonuje w oparciu o kwalifikowane IP w
postaci patentu, Podatnik może skorzystać z preferencyjnego 5% opodatkowania odpowiednio
obliczonego dochodu pochodzącego ze sprzedaży przedmiotowej maszyny rolniczej.



Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, w szczególności ci
podatnicy, którzy pracują nad wytworzeniem więcej niż jednego
kwalifikowanego IP, powinni prowadzić ewidencję projektów badawczo-
rozwojowych, która składałaby się z następujących
elementów:

➢opis projektu,
➢ czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
➢wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,
➢wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym

przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

IP BOX
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