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WPROWADZENIE

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą 

i doświadczeniem dotyczącym pozyskiwania i 

rozliczania dotacji, ulg podatkowych oraz własności 

intelektualnej.

Wierzymy, że możemy pomóc celom biznesowym 

Państwa firmy. Proponujemy praktyczne i skuteczne 

rozwiązania – rozwijajmy ją razem przy pomocy 

funduszy unijnych.

Dzień dobry
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ULGA B+R

Ulga podatkowa na badania i rozwój to 

instrument fiskalny, który  pozwala 

podatnikom CIT i PIT podwójnie odliczyć 

od podstawy  opodatkowania koszty 

kwalifikowane poniesione na działalność  

badawczo-rozwojową.

Firmy mogą wykorzystać podatkowo 

dany wydatek B+R w 200%:  najpierw 

ujmując go jako koszt uzyskania 

przychodu (100%),  następnie odpisując 

100% tego samego wydatku od 

obliczonej już podstawy opodatkowania, 

w przypadku centrum  badawczo-

rozwojowego można odpisać do 150%.

Przykładowo, przy opodatkowaniu 19% 

podatkiem CIT, przedsiębiorca  wydając 

w roku na działalność B+R 1 mln zł 

odzyskuje poprzez ulgę  B+R 190 000 zł 

poniesionych nakładów.
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ULGA B+R

Aby skorzystać z ulgi, należy:

udoskonalać 
procesy 

produkcyjne.

4

rozwijać 
produkty

płacić 
podatek 

dochodowy

Aby skorzystać z ulgi B+R nie trzeba być  innowacyjnym na skalę światową, ani  
nawet na skalę kraju. Wystarczy prowadzić  działania, które są innowacyjne na 

skalę  przedsiębiorstwa. Dla uznania, że mamy do  czynienia z działalnością 
rozwojową,  wystarczające jest wprowadzenie  zmiany/ulepszenia w istniejącym 

już w  przedsiębiorstwie produkcie/usłudze na  poziomie przedsiębiorstwa. 
Działalność  badawczo-rozwojowa to zarówno zmiana  dająca zupełnie nowy 
produkt jak również  zmiana cząstkowa, prowadząca do  udoskonalenia 

produktu lub procesu.

lub



ULGA B+R

Firm rozliczających ulgę badawczo-rozwojową  pozytywnie 

ocenia ten mechanizm podatkowy.

Aż o 1/3 wzrosła liczba firm, które wykorzystały ulgę na prace 
badawczo-rozwojowe w 2019 roku.

96%

33%

3 fakty o Uldze B+R

Według danych Ministerstwa Finansów, podatnicy CIT za  

2019 rok odliczyli od podstawy opodatkowania 2.162 mln  zł 

(wzrost o 29%), a podatnicy PIT odliczyli 275 mln zł.
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R Czym jest działalność́ 

badawczo - rozwojowa?

Definicja działalności badawczo-rozwojowej obejmuje: działalność
twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, która
podejmowana jest w sposób systematyczny, w celu zwiększenia
zasobów wiedzy oraz wykorzystywania zasobów wiedzy do
tworzenia nowych rozwiązań.

Jeśli Państwa firma prowadzi prace mające na celu opracowanie
nowych lub usprawnienie istniejących produktów, procesów bądź
usług, przeprowadza testy, próby swoich produktów lub procesów,
tworzy prototypy - warto sprawdzić, czy związane z tym działania
oraz ponoszone koszty kwalifikują się do uzyskania ulgi B+R.

Dzięki dodatkowemu odliczeniu kosztów związanych z działalnością
badawczo – rozwojową od podstawy opodatkowania, możecie
Państwo obniżyć swoje roczne opodatkowanie w podatku
dochodowym CIT/PIT lub zwiększyć stratę podatkową i uzyskać
ulgę B+R w przeciągu kolejnych 6 lat podatkowych.
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kwalifikowane?

Kolejnym krokiem do wdrożeniu mechanizmu ulgi B+R jest
przypisanie do zidentyfikowanych działań oraz projektów
badawczo-rozwojowych kosztów poniesionych na ich realizację.

Do kosztów kwalifikowanych, związanych z prowadzaniem działań
B+R zaliczamy w szczególności:

• koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością badawczo- rozwojową,

• koszty pracownicze związane bezpośrednio z realizacją
działalności

badawczo-rozwojowej,

• odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej
działalności badawczo-rozwojowej,

z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i

lokali będących odrębną własnością.

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć również:

• zakup niebędącego środkami trwałymi sprzętu 
specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w 
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

• odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej 
wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności 
badawczo-rozwojowej.

• nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

• koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na 
wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

• ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, 
świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez 
podmiot będący jednostką naukową, a także nabycie od 
takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań 
naukowych, na potrzeby działalności badawczo- rozwojowej.
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W celu skorzystania z ulgi B+R konieczne jest wyodrębnienie
kosztów kwalifikowanych w swojej ewidencji księgowej. Wystarczy
ująć te koszty w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej
dla celów rachunkowych, np. na kontach pozabilansowych do
ksiąg pomocniczych. Ważne, aby zastosowany sposób
wyodrębnienia umożliwiał zidentyfikowanie kosztów
kwalifikowanych odnoszących się do prowadzonych działań B+R.

Jednym z najczęściej rozliczanych kosztów kwalifikowanych są
koszty osobowe. W tym miejscu należy zachować szczególną
ostrożność. Ewidencja czasu pracy powinna jasno wskazywać ile
czasu pracownik poświęcił na prace badawczo- rozwojowe.

W przypadku używania materiałów i surowców do projektów
badawczo- rozwojowych, ich ewidencja powinna być odpowiednio
powiązana fakturami nabycia.

Wyodrębnienie

kosztów kwalifikowanych
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Ustawodawca nie narzuca sposobu
dokumentowania działań badawczo-
rozwojowych. Sposób zbierania
dokumentacji zależy wyłącznie od
wewnętrznych procedur oraz standardów
przedsiębiorstwa.

Złotym standardem jest aby dokumentacja
była prowadzona na bieżąco i opisywała
działania związane z prowadzonym
projektem badawczo-rozwojowym. Często
przedsiębiorcy zakładają w tym celu
odpowiednie dzienniki badań lub karty
projektów badawczo- rozwojowych. Karta
projektu powinna opisywać wszystkie
prowadzone działania w sposób na tyle
szczegółowy, aby w przypadku kontroli nie
pojawiły się żadne wątpliwości, że dane
zadanie było niezbędne w procesie
badawczo-rozwojowym. Powszechnie
stosowaną praktyką jest dołączanie do
karty projektu wyników badań, testów,
analiz czy opinii.

Ostatnim krokiem na drodze do wdrożenia
ulgi B+R jest złożenie deklaracji CIT-BR lub
PIT-BR. W tym celu należy uzupełnić
formularz udostępniony na plarormie
administracji skarbowej.

Dokumentowanie 
działalności  
badawczo-rozwojowej

CIT-BR lub PIT-BR
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• stworzenie i testowanie nowej receptury kleju do
drewna

• usprawnienie procesu produkcji

• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na
środowisko poprzez zastosowanie alternatywnych
materiałów

• znaczące zmniejszenie odpadów dzięki zmianom
procesu wytwarzania

• opracowanie nowych zastosowań istniejących
produktów

• integracja kilku procesów wytwarzania w jeden
zautomatyzowany proces, zwiększający wydajność

• badanie oddziaływania zmian parametrów
procesu wytwarzania na polepszenie właściwości
użytkowych wyrobów

• testowanie nowych materiałów lub surowców,
które będą mogły zostać wykorzystane przy
produkcji

Przykłady działań, które  można 
rozliczyć w ramach  ulgi B+R

ULGA B+R



ULGA B+R

Lata doświadczenia podpowiedziały nam,

że najlepszą drogą rozwoju przedsiębiorstwa 

jest budowanie potencjału do tworzenia 

własnego, unikalnego know-how.
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ULGA B+R

Dr inż. Szymon Talbierz
Partner Zarządzający

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner

Monika Stecewicz
Dyrektor działu rozliczeń

Paweł Sieczkowski
Partner

Krzysztof Matczyński
Dyrektor Operacyjny

TomaszWyroślak
Dyrektor Ulg Podatkowych

Doktor nauk technicznych. Były ekspert 
naukowo gospodarczy: NCBR, BGK, PARP 
oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie 
programu Horyzont Europa (2020).

Ponad 18-letnia praktyka w dotacjach 
oraz funduszach unijnych, doświadczenie 

w realizacji projektów we wszystkich 
dostępnych w Polsce funduszach.

Specjalista w dziedzinie pozyskiwania 
dofinansowań na projekty badawczo-

rozwojowe oraz inwestycyjne.

Kompetentny specjalista ds. rozwoju 
biznesu oraz projektów badawczo-

rozwojowych.

Od lat związany z tematyką innowacji oraz 
rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o ulgi 

podatkowe i dotacje.

Kluczowi członkowie zespołu
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ULGA B+R

Dr inż.

Szymon Talbierz

Jestem doktorem nauk technicznych, 

współzałożycielem i byłym prezesem 

najbardziej innowacyjnej firmy 

biotechnologicznej w Europie (EuropaBio 

Most innovative European Biotech SME 

Award). Byłem ekspertem naukowo-

gospodarczym takich  instytucji jak: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank 

Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz Komisja Europejska.

Jestem kompetentnym specjalistą ds. 

rozwoju biznesu oraz projektów badawczo-

rozwojowych. Prowadzony przeze mnie zespół 

jest uważany za najskuteczniejszy w Polsce w 

pozyskiwaniu dotacji unijnych na działalność 

B+R.
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ULGA B+R

Dr inż.

Natalia Kujawska

Jestem kompetentną specjalistką ds. 

projektów badawczo-rozwojowych. 

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z 

innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na 

badania oraz wdrożenia innowacji.

Współpracuję zarówno z dużymi polskimi

i międzynarodowymi przedsiębiorstwami

oraz start’upami. Byłam ekspertem

naukowo-gospodarczym: NCBR, PARP, BGK, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz 

Komisji Europejskiej w zakresie programu 

Horyzont 2020.
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ULGA B+R

Monika Stecewicz

Pracowałam zarówno w strukturach 

administracji centralnej, rządowej

i samorządowej, a także w firmie 

konsultingowej, miałam więc okazję na 

zdobycie doświadczenia zarówno z punktu 

widzenia pracownika Instytucji Zarządzającej 

jak i ze strony Beneficjenta pomocy 

publicznej.

Dodatkowo prowadziłam szkolenia z zakresu 

rozliczania projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych dla Beneficjentów 

pomocy publicznej w tym jednostek 

samorządu terytorialnego oraz  studentów 

na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 

Poznaniu.

Realizowałam i odpowiadałam za projekty dla 

wielu podmiotów, które otrzymały dotacje: 

przedsiębiorców, instytucji kościelnych, 

samorządów, instytucji rządowych, organizacji 

non-profit, krajowych i wojewódzkich 

zarządców dróg oraz konserwatorów 

zabytków.
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ULGA B+R

Paweł Sieczkowski

Specjalizuję się w projektach związanych z 

prowadzeniem lub wdrażaniem wyników 

prac badawczo-rozwojowych. Posiadam 

wieloletnie doświadczenie w zakresie 

wspierania działalności badawczo-

rozwojowej, zdobywane w instytucjach 

publicznych (NCBR).

Przystępując do pracy z klientem, staram

się zrozumieć jego bieżące potrzeby oraz

wyznaczyć długofalowy plan rozwoju

przedsiębiorstwa w oparciu o nowe produkty 

i technologie. Ważne, aby właściwie 

wykorzystać dostępne szanse, ale także 

realnie ocenić dostępny potencjał i dostrzec 

ewentualne ograniczenia.
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ULGA B+R

+Branże,

dla których
pozyskaliśmy  

dotacje

IT
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OFFSHORE

MEDYCYNA

AUTOMOTIVE/  
TRANSPORT

ROLNICTWO

BUDOWNICTWO

CHEMIA

TWORZYW
A  
SZTUCZNE

LOTNICTWO

MARINE



ULGA B+R

Nasi klienci
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ULGA B+R

Case study

Zawsze zagłębiamy się w szczegóły, dopóki nie 

zrozumiemy rzeczywistości, która nas otacza. Zawsze 

zadajemy sobie pytania „czy to prawda?” i „dlaczego?”, 

aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny.

Dr inż. Natalia Kujawska, Partner InnovaTree
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ULGA B+R

01

1,2 mln
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

228 tys. 
W Y S O K O Ś Ć

U L G I  P O D A T K O W E J

Firma w ostatnim roku podatkowym prowadziła kilka 

projektów, w ramach których powstały prototypy 

gotowych maszyn. Budowa w/w urządzeń wiązała się z 

zakupem materiałów takich jak stal, silniki czy sprężarki. 

Łącznie firma wydała 1,2 mln PLN na ten cel. Ze 

względu na to, że firma prowadziła działania badawczo-

rozwojowe rozliczyła w ramach ulgi B+R 100% kosztów 

związanych z budową prototypowych urządzeń dzięki 

czemu oszczędziła 228 tys. PLN.

20

Produkcja maszyn



ULGA B+R

02
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Branża spożywcza
Firma z branży spożywczej w ramach prowadzonej 

działalności rozwojowej współpracowała z kilkoma 

podmiotami zewnętrznymi zlecając im 

przeprowadzanie badań laboratoryjnych swoich nowych 

produktów. Wśród nich znalazły się prywatne laboratoria 

oraz uczelnie wyższe. Podatnik mógł rozliczy w ramach 

ulgi B+R koszty związane ze zleceniem badań uczelni 

wyższej, które wyniosły finalnie 210 tys. PLN. Firma 

zaoszczędziła w ten sposób ponad 39 tys. PLN.

205 tys.
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

39 tys. 
W Y S O KO Ś Ć

U L G I  P O D AT KO W E J



ULGA B+R

03
Dział rozwoju prowadził kilka wewnętrznych projektów 

rozwojowych. Firma zleciła zewnętrznej jednostce 

naukowo badawczej przeprowadzenie analizy 

komputerowej w oparciu o specjalistyczny program do 

symulacji Metodą Elementów Skończonych (MES). 

Koszt analizy wyniósł 150 tys. PLN. Do ulgi badawczo-

rozwojowej finalnie zaliczono 890 tys. PLN w tym 

koszty osobowe pracowników zatrudnionych w dziale 

rozwoju. Ulga podatkowa wyniosła 169 tys. PLN.
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Motoryzacja

889 tys.
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

169 tys. 
W Y S O KO Ś Ć

U L G I  P O D AT KO W E J



ULGA B+R

04
Sotware House, który od 5 lat tworzy także własne 

oprogramowanie. W ramach analizy zidentyfikowaliśmy 

kilka projektów kwalifikujących się do ujęcia w ramach 

ulgi B+R. Firma pracowała m.in. nad tworzeniem 

nowego oraz ulepszaniem istniejącego specjalistycznego 

oprogramowania dla branży geologicznej. Do w/w prac 

był wykorzystywany sprzęt komputerowy, od którego 

były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Firma 

prowadziła ewidencję, dzięki której udało się określić 

wykorzystanie sprzętu w działalności B+R. Finalnie w 

ramach ulgi podatkowej B+R udało się rozliczyć 120 tys. 

PLN

23

IT

631 tys.
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

120 tys. 
W Y S O K O Ś Ć

U L G I  P O D A T K O W E J



ULGA B+R

05
Podatnik działający od lat w branży spożywczej w 

ramach prowadzonego wewnętrznie projektu 

rozwojowego wypracował we własnym zakresie wartość 

niematerialną i prawną, którą następnie amortyzował. 

Miesięczna stawka amortyzacji wyniosła 35 tys. PLN. 

Firma miała możliwość rozliczenia w ramach ulgi B+R 

100% odpisów amortyzacyjnych. Finalnie korzyść 

podatkowa dla podatnika po doliczeniu pozostałych 

kosztów kwalifikowanych wyniosła 125 tys. PLN.
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Branża spożywcza

657 tys.
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

125 tys. 
W Y S O KO Ś Ć

U L G I  P O D AT KO W E J
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06
Firma z branży chemicznej zajmująca się od ponad 20 

lat produkcją specjalistycznych klejów. W ramach 

prowadzonej działalności badawczej dział B+R 

opracował unikatową formułę, która nie była do tej 

pory stosowana przez konkurencję. W związku z tym 

firma postanowiła opatentować swoje nowatorskie 

rozwiązanie. Do kosztów ulgi B+R zaliczyliśmy 

wynagrodzenie rzecznika patentowego (10 tys. PLN) 

oraz opłaty urzędowe. Łącznie wszystkie koszty 

patentowe wyniosły 82 tys. PLN, a po dodaniu 

pozostałych kosztów kwalifikowanych korzyść 

podatkowa finalnie wyniosła 180 tys. PLN

25

Branża chemiczna

947 tys.
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

180 tys. 
W Y S O KO Ś Ć

U L G I  P O D AT KO W E J
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07

Nasz klient zidentyfikował koszty osobowe związane z 

działalnością badawczo-rozwojową na poziomie 7,2 mln 

zł. Po szczegółowej analizie składników kosztów oraz 

kalkulacji kosztów w oparciu o prowadzoną ewidencję 

czasu pracy poświęconego na projekty badawczo-

rozwojowe, wyliczyliśmy koszty kwalifikowane do ulgi 

na poziomie sięgnęły 3,7 mln PLN. Po rozliczeniu ulgi 

B+R firma odzyskała 785 tys. zł. 
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Przetwórstwo 
przemysłowe

7,2 mln
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

785 tys. 
W Y S O KO Ś Ć

U L G I  P O D AT KO W E J
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08
Uznana firma farmaceutyczna prowadziła w ostatnim 

roku podatkowym kilka projektów badawczych. Na 

potrzeby ich realizacji należało zakupić drobny sprzęt 

do działu analiz i badania jakości m.in. pipety 

automatyczne, wagosuszarki czy wzorniki masy. 

Całkowity koszt zakupu sprzętu został dodany do 

kosztów kwalifikowanych ulgi B+R. Finalnie firma dzięki 

uldze B+R wygenerowała 650 tys. PLN oszczędności.
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Farmacja

7,2 mln
KOSZTY

KWALIF IKOWANE

785 tys. 
W Y S O K O Ś Ć

U L G I  P O D A T K O W E J



ULGA B+R

01
Firma InnovaTree wyróżnia

się otwartym i elastycznym

podejściem do klienta.

Podjęte zobowiązania realizuje 

z dużym zaangażowaniem i

co najważniejsze – z dużą 

skutecznością. Gorąco polecam 

i zachęcam do współpracy z 

InnovaTree.

02
W imieniu firmy  Promar pragnę

wyrazić zadowolenie ze

współpracy z firmą InnovaTree. 

Usługi firmy InnovaTree 

świadczone są na wysokim 

poziomie, a zaangażowanie

ich zespołu w realizację zadań, 

elastyczność oraz umiejętności 

dostosowane są do specyfiki 

naszej branży.

03
Potwierdzam, że firma 

InnovaTree Sp. z o.o. jest firmą 

godna polecenia, która przy 

prowadzeniu naszego projektu 

wykazuje się profesjonalizmem, 

wysoką jakością świadczonych 

usług, a przede wszystkim 

doświadczeniem zawodowym 

co przyczynia się do efektywnej 

współpracy na każdym etapie 

realizacji projektu.Dominik Piekarski / Prezes

Zarządu Opoczno Sp. z o.o. Robert Śmiałek / Dyrektor Działu 

Rozwoju Promar PPH Sp. z o.o. Dariusz Gaszek / MDM NT Sp. z 

o.o.

Co o nas mówią

28



ULGA B+R

01
Wiemy jak odnieść 
sukces
1,2 mld PLN pozyskanych 
dotacji

02
Know-how
Nasze know-how czerpiemy z 
wieloletniego doświadczenia. 
Rozumiemy złożoność dotacji 
i wiemy, jak zastosować ich 
zasady do Twojej projektu.

03
Interdyscyplinarny  
zespół
Nasz zespół składa się z 
naukowców (Doktorów nauk 
technicznych), doradców 
podatkowych, prawników 
oraz finansistów. Tak szerokie 
kompetencje gwarantują 
szybkie oraz bezpieczną 
realizację projektu.

04
Byli eksperci NCBR,
PARP, BGK, Komisji
Europejskiej
Dział doradczy tworzą 
byli eksperci naukowo-
gospodarczy takich instytucji 
jak: Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, 
Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Komisji Europejskiej.

05
Kompleksowa usługa 
Oferujemy pełne wsparcie 
w procesie pozyskania 
dotacji począwszy od
kompleksowej oceny
koncepcji i możliwości 
finansowania,
poszukiwania partnerów,
przygotowania wniosku o
dofinansowanie, na
rozliczaniu dotacji i 
zarządzaniu projektem 
kończąc.

Dlaczego InnovaTree?
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ULGA B+R

Jakie warunki należy spełnić, aby dany 

wydatek mógł zostać uznany za koszt 

kwalifikowany i podatnik mógł skorzystać z 

ulgi B+R 

• koszty na działalność badawczo-

rozwojową muszą stanowić dla 

podatnika koszty uzyskania przychodów 

w rozumieniu ustawy PIT i CIT, 

• koszty na działalność badawczo-

rozwojową mieszczą się w zamkniętym 

katalogu kosztów kwalifikowanych, 

• podatnik nie prowadził w roku 

podatkowym działalności na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej na 

podstawie zezwolenia,

• podatnik wyodrębnił koszty działalności 

badawczo-rozwojowej, 

• podatnik wykazał w zeznaniu 

podatkowym koszty kwalifikowane 

podlegające odliczeniu, 

• kwota odliczonych kosztów 

kwalifikowanych nie przekroczyła 

limitów określonych w ustawach PIT i 

CIT, 

• koszty kwalifikowane nie zostały 

zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek 

formie. 

Czy uzyskanie ulgi B+R wymaga przejścia 

procedury składania i oceny wniosków 

analogicznej do procedur znanych z dotacji 

unijnych? 

NIE. Skorzystanie z ulgi wiąże się z 

obowiązkiem złożenia odpowiedniego 

załącznika do rocznego zeznania 

podatkowego: 

• Załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-

8A lub CIT8B, lub 

• Załącznik PIT/BR do zeznania PIT-36 lub 

PIT-36L. Podatnik zobowiązany jest 

natomiast do prowadzenia ewidencji 

kosztów rozliczanych jako koszty działań 

badawczo-rozwojowych. 

01

02

Często zadawane pytania

Kto może rozliczać ulgę B+R? 

Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, 

niezależnie od wielkości, formy prawnej czy 

profilu działalności gospodarczej, który 

realizuje działania badawczo-rozwojowe tj. 

„działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, 

podejmowaną w sposób systematyczny w 

celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz 

wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia 

nowych zastosowań”
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03

Czy aby rozliczyć ulgę B+R prowadzone 

działania badawczo-rozwojowe muszą 

zakończyć się sukcesem? 

NIE. Prace badawczo- rozwojowe nie 

muszą zakończyć się sukcesem. Tym 

samym podatnik ma prawo ująć koszty 

kwalifikowane nawet w przypadku, gdy 

produkt ostatecznie nie wszedł na rynek 

lub nie rozpoczęto nawet jego produkcji 

(produkt nie przeszedł testów itp.). Tym 

samym liczy się fakt poniesienia wydatku 

traktowanego jako koszt kwalifikowany, a 

nie efekt zakończonych prac

04

Czy aby skorzystać z ulgi B+R konieczne jest 

wykazanie poziomu innowacyjności co 

najmniej na skalę regionu? 

NIE. Dla uznania, że mamy do czynienia z 

działalnością rozwojową, wystarczające jest 

wprowadzenie zmian/ulepszenia w 

istniejącym już w przedsiębiorstwie 

produkcie/usłudze na poziomie 

przedsiębiorstwa. Działalność badawczo-

rozwojowa to zarówno zmiana dająca 

zupełnie nowy produkt jak również zmiana 

cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia 

produktu lub procesu.
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Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza praca jest chroniona przepisami
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