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 Ulga została wprowadzona z myślą o podmiotach wchodzących na giełdę 

i inwestujących w giełdowych debiutantów. Jej celem jest wprowadzenie odliczeń 

podatkowych odnoszących się do kosztów poniesionych w związku 

z wejściem na giełdę, czyli pierwszą ofertą publiczną (IPO).
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Ulga na debiut na giełdzie (IPO)

Na czym polega preferencja?

Ulga dla emitenta

  Ulga dla emitenta pozwala spółce na obniżenie podstawy opodatkowania 

podatkiem CIT o koszty związane z przeprowadzeniem IPO. 

 Ustawa wprowadza pewne limity takich odliczeń:

       150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, czyli m.in. 

na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe 

i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, 

w tym na działania, które zmierzają do poszerzenia kręgu akcjonariuszy;

       50% wydatków (nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia VAT) 

na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego;

Wydatki te mogą zostać odliczone jeżeli zostały poniesione bezpośrednio na 

dokonanie pierwszej oferty publicznej.
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  Ze zwolnienia będzie można skorzystać pod warunkiem, że:
     sprzedaż akcji nastąpi po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym akcje te 

zostały dopuszczone do obrotu;

     podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli 

podmiotami powiązanymi ze spółką w okresie dwóch lat poprzedzających dzień 

objęcia lub nabycia tych akcji.

Jeżeli obydwa ww. warunki zostaną spełnione, to przy sprzedaży akcji podatnik nie 

zapłaci 19% podatku dochodowego od odpłatnego zbycia akcji.

www.ewaf lor .p l
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  Zasadniczo przy osiągnięciu zysków kapitałowych każdy udziałowiec ma obowiązek 

zapłaty 19 %. tzw. podatku Belki. Polski Ład wprowadził zwolnienie 

w tym zakresie skierowane do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, 

którzy dokonali nabycia akcji w ramach wspomnianej pierwszej oferty publicznej 

(inwestorów indywidualnych).

  Preferencja polega na tym, że każdy inwestor indywidualny, który kupi akcje spółki 

w ramach IPO i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od zysków 

z ich sprzedaży. Dotyczy to zarówno nabytych akcji, jak i akcji otrzymanych 

od spadkodawcy.

 Ustawodawca określił, co należy rozumieć przez to, że odliczalne wydatki muszą być 

poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej. Mianowicie chodzi 

tu o wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku 

podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub 

w roku poprzednim, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej 

dotyczącej akcji.

Definicja ustanawiam zatem zakres czasowy wydatkowania środków na wyżej 

określone cele. W praktyce oznacza to, że np. jeżeli podatnik poniesie wydatki na 

przygotowanie pierwszej oferty publicznej w 2022 r., a do pierwszej oferty publicznej. 

dojdzie w 2023 r, to z ulgi na IPO będzie mógł skorzystać w 2024 r., kiedy to będzie 

składana deklaracja podatkowa za 2023 rok.

Wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie 

pierwszej oferty publicznej

 

Ulga dla inwestora indywidualnego

https://ewaflor.pl/


  Emitent- spółka akcyjna zainteresowana 

skorzystaniem z ulgi musi sprawdzić, czy spełnia trzy

proste kryteria przewidziane przez ustawodawcę:

     jest polskimi rezydentem podatkowym;

     nie jest notowana na Giełdzie Papierów 

Wartościowych;

     zamierza wyemitować dodatkowe akcje 

w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając 

spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu 

giełdowego.
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  Wprowadzenie ulgi na IPO jest korzystne na wielu płaszczyznach. 

Po pierwsze, spółki uzyskują wsparcie swoich działań, które zmierzają do poszerzenia 

kręgu udziałowców, co pozwala zwiększyć skalę prowadzonej działalności. Inwestorzy 

natomiast uzyskują możliwość inwestycji w akcje bez podatku. 

W efekcie na tym wszystkim korzysta gospodarka, ponieważ takie preferencje 

wspierają rozwój przedsiębiorczości i rynku kapitałowego, co przekłada się na 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
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   Odliczenia ulgi dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym za ten rok podatkowy, 

w którym spółka wprowadzi swoje akcje po raz pierwszy na rynek giełdowy (Giełda 

Papierów Wartościowych) albo w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). 

Podkreślenia wymaga, że jest to ulga, która pomniejsza dochód, a nie podatek- 

odliczana jest bowiem od podstawy opodatkowania.

  

Kto może skorzystać z ulgi?

 

Zasady odliczania ulgi IPO 

 

Korzyści z wprowadzenia ulgi
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 Preferencja ta nazywana jest również 

ulgą sponsoringową. Celem jej wprowadzenia jest 

przede wszystkim zachęcenie przedsiębiorców do 

wspierania działalności sportowej, kulturowej oraz 

edukacyjnej. Przedsiębiorcy zyskali możliwość 

dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na cele 

związane z taką działalnością.  

Znowelizowana ustawa przewiduje, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność 

gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% 

kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

        sportową,

        kulturalną,

        wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Nie jest to jednak odliczenie nielimitowane- kwota odliczenia nie może być wyższa 

niż dochód uzyskany z działalności gospodarczej. 

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił, jakie konkretnie wydatki na działalność 

sportową, edukacyjną oraz kulturową podlegają odliczeniu przez przedsiębiorców.

www.ewaf lor .p l
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Ulga dla podatników wspierających sport, 

edukację, kulturę

Na czym polega preferencja? 

 

 W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty 

poniesione na finansowanie:

      klubu sportowego, który realizuje cele określone w ustawie o sporcie.

Chodzi tu m.in.  o zakup sprzętu sportowego, realizację programów szkolenia 

sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub 

uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów 

sportowych dla celów szkolenia sportowego.

     stypendium sportowego

Działalność sportowa 

 

https://ewaflor.pl/


 Ustawodawca określił co należy rozmieć pod terminem stypendium sportowe- chodzi 

o jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane za 

osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do 

imprezy sportowej, przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej, uczelnie wyższe, organizacje pożytku 

publicznego lub kluby sportowe.

       imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie 

o bezpieczeństwie imprez masowych

Masową imprezą sportową jest impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo 

sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na  miejscach 

spełniających ustawowe kryteria (np. na stadionie 

z udostępnionym nie mniej niż 1000 miejsc). 

www.ewaf lor .p l
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Działalność wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę

stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia 

naukowe dla doktorantów;

koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy;

koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, 

studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

   W przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu 

będą podlegały m. in. koszty poniesione na: 

 Niektóre koszty np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach 

pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy 

zawartej przez podatnika z uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk, Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, międzynarodowym instytutem naukowym, 

lub instytutem badawczym.  

Działalność kulturalna

   W przypadku ulgi na działalność kulturalną odliczeniu będą podlegały koszty 

uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

·instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

·działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły 

artystyczne. 
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   Inne wydatki, nawet związane pośrednio czy 

bezpośrednio ze sportem, kulturą lub edukacją nie 

mogą być uwzględnione w uldze sponsoringowej, 

gdyż ustawowy katalog ma chatakter zamknięty

 i kompletny. Przed dokonaniem odliczenia konieczna 

jest zatem wnikliwa analiza, czy cel finansowania 

znajduje pokrycie w przepisach. 

  

www.ewaf lor .p l
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  W świetle przepisów ulga sponsoringowa jest przeznaczona wyłącznie dla 

podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym dotyczy 

ona zarówno podatników opodatkowujących działalność według skali podatkowej, 

jak i podatkiem liniowym. Ulga sponsoringowa nie przysługuje zatem podatnikom 

uzyskującym przychody z innych źródeł np. umowy o pracę czy działalności 

wykonywanej osobiście.

  

Kto może skorzystać z ulgi?

 

 

Zasady odliczania ulgi

 

 

 Odliczenia ulgi sponsoringowej dokonuje się w zeznaniu składanym za rok 

podatkowy, w którym poniesiono wymienione wydatki. Oznacza to, że odliczenia nie 

dokonuje się w trakcie roku, lecz dopiero na etapie składania rocznego zeznania 

podatkowego. Preferencja ta polega na odliczeniu kwoty od podstawy 

opodatkowania, nie pomniejsza wiec bezpośrednio samego podatku, lecz kwotę, od 

której podatek jest obliczany. Ponadto nalezy mieć na uwadzem że koszty, o których 

mowa, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej 

formie.

  

Korzyść w praktyce

 

 

 Istotne jest, że opisane wydatki mogą jednocześnie stanowić koszt podatkowy 

w działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. A więc podatnik, oprócz 

zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, ma prawo 

do dodatkowej preferencji przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% 

poniesionych kosztów. 

https://ewaflor.pl/


  Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego 

kosztu. 

Przykładowo, przedsiębiorca rozliczający się liniowo, który sfinansował stypendium 

naukowe w kwocie 10 tys. zł, uzyskuje korzyść w wysokości 1850 zł.

1.     1900 zł (19% x 10 tys. zł) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania 

przychodów oraz dodatkowo

2.       950 zł (19% x 5 tys. zł) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy 

opodatkowania 50% poniesionego kosztu z tytułu ulgi. 

 

Ulga konsolidacyjna

 

www.ewaf lor .p l

 Z uzasadnienia do projektu Polskiego Ładu wynika, że do kwalifikowanych wydatków 

na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej podlegałyby zaliczeniu 

wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę 

(due diligence), odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty 

notarialne, sądowe i skarbowe

Strona 11

Wydatki uprawniające do zastosowania ulgi 

   Ulga konsolidacyjna została wprowadzona z myślą o podatnikach pragnących 

dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez 

nabywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach.

Podatnik ponoszący określone wydatki bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce 

kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, 

podatki, itp.) będzie mógł dwukrotnie pomniejszyć podstawę opodatkowania o te 

wydatki- najpierw  zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, a następnie w ramach 

ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania.  Przy czym 

limit odliczenia w ramach ulgi wynosi 250 tys. zł w roku podatkowym.

Na czym polega preferencja?

 

 

https://ewaflor.pl/


 Do wydatków takich nie podlegałaby jednak zaliczeniu 

cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały 

(akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego 

z takim nabyciem. Należy więc szczególnie zwrócić 

uwagę na fakt, iż jej zakres dotyczy wydatków 

związanych z nabyciem udziałów lub akcji, a nie 

samych wydatków na nabycie. Dodatkowo wskazać 

należy, że podatnik chcący skorzystać z ulgi, musi 

ponieść określone wydatki na nabycie udziałów

(akcji) w spółce będącej osobą prawną. 

www.ewaf lor .p l
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  Ulga konsolidacyjna skierowana jest do podatników podatku CIT, którzy prowadzą 

pozarolniczą działalność gospodarczą i równocześnie uzyskują przychody inne niż 

z zysków kapitałowych. 

Jak zostało wcześniej wskazane, ulga konsolidacyjna dotyczy nabywania udziałów 

lub akcji spółek kapitałowych. Nie każde jednak nabycie udziałów lub akcji daje 

prawo do skorzystania z ulgi- przepisy przewidują szereg warunków, co do 

funkcjonowania i wzajemnych relacji spółki nabywającej oraz nabywanej, które 

muszą zostać spełnione:

           Spółka, której udziały (akcje) są nabywane, musi mieć siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Polska ma 

podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania;

           Główny przedmiot działalności spółki, której akcje/udziały są nabywane, musi 

być tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki 

może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą;

            Działalność musi być przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem 

nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres co najmniej 24 miesięcy;

           W ciągu dwóch lat przed dniem nabycia spółka i podatnik nie mogą być 

podmiotami powiązanymi;

           Podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej 

bezwzględną większość praw głosu.

Kto może korzystać z ulgi? 

 

https://ewaflor.pl/
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  Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że celem wprowadzenia ulgi na zabytki było 

stworzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych zachęty do inwestowania w 

ochronę zabytków. Pomysł ten jednak spotkał się z krytyką i już od 2023 r. ulga zostanie 

ograniczona- nabycie nieruchomości nie da prawa do odliczenia. 

Niemniej jednak za rok 2022 r. podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia 

podatku do 50% wydatków poniesionych na:

·Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;

Strona 13

Na czym polega preferencja?

 

Zasady odliczania ulgi

 Odliczenia z tytułu ulgi dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały 

nabyte udziały (akcje). Podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesionych w roku 

podatkowym wydatków, jednak nie więcej niż 250 tys. zł w roku podatkowym. 

Podatkowe konsekwencje skorzystania z ulgi

 
 Ustawa określa również podatkowe konsekwencje odpłatnego zbycia udziałów (akcji), 

które uprawniają do ulgi konsolidacyjnej. Owe konsekwencje wystąpią wyłącznie w 

sytuacji, gdy do zbycia albo ich umorzenia doszłoby przed upływem 36. miesiąca, licząc 

od dnia nabycia. Okres ten dotyczy zarówno podatnika, jak i ewentualnego następcy 

prawnego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności podatnik jest zobowiązany 

w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, 

zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia. Analogiczne 

skutki podatkowe wywoła sytuacja, w której, we wskazanym okresie, podatnik (albo jego 

następca prawny) zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego 

upadłość.  

Ulga na nabycie, ochronę i konserwację 

zabytkowych nieruchomości
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  A więc z nowej ulgi skorzystają nie tylko ci, którzy kupią i odrestaurują zabytek. Mają do 

niej prawo także osoby, które są współwłaścicielami, a zarazem mieszkańcami zabytkowej 

kamienicy. 

Przy czym odliczenie z ww. tytułów nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby 

metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak 

niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

  

  ·Odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego 

do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku.

·Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty 

mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej 

utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla 

zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

 lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
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Wydatki uprawniające do zastosowania ulgi 

 

 

 

 Ministerstwo Finansów w przewodniku „Ulga na zabytki” dokonało zdefiniowania 

tytułów związanych z wydatkami uprawniającymi do zastosowania ulgi. 

  

Prace konserwatorskie

   Przez prace konserwatorskie należy rozumieć prace konserwatorskie w rozumieniu 

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. działania mające 

na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów 

jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.

  

Prace restauratorskie

    Prace restauratorskie oznaczają prace restauratorskie w rozumieniu przepisów 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. działania mające na celu 

wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli 

istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz 

dokumentowanie tych działań. 
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być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie 

ponoszenia wydatku;

posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 

na prowadzenie tych prac – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do 

rejestru zabytków;

posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku 

nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

 Aby móc dokonać odliczenia trzeba spełnić wymogi formalne przewidziane przepisami 

prawa. 

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane podatnik musi: 

Natomiast w przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy podatnik musi być 

właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia 

wydatku (wpłaty). Strona 15

  Przez roboty budowlane nalezy rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. roboty budowlane w rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku.

Roboty budowlane

 

Zabytek nieruchomy

 Zabytek nieruchomy to dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa 

obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady 

przemysłowe. zabytek nieruchomy (w odniesieniu do ustawy o ochronie zabytków

 i opiece nad zabytkami. 

Kto może skorzystać z ulgi?

  Ulga na zabytki jest skierowana do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali 

podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi na 

zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są 

współwłaścicielami zabytku oraz indywidualni właściciele nieruchomości.

Warunki formalne skorzystania z ulgi
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  Odliczenia wpłat na fundusz remontowy, wydatków na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym 

za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione. Natomiast odliczenia wydatków 

na nabycie zabytku nieruchomego dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym 

za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. 

 Jeżeli roczny przychód podatnika jest niższy niż wysokość przysługującej ulgi, 

odliczenia można dokonywać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, 

licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia. 

Rzeczywista korzyść

 

 

 

  We wspomnianym wcześniej przewodniku „Ulga na zabytki”, Ministerstwo Finansów 

podaje przykład podatnika, który kupił za 1 mln zł dworek o powierzchni 1000 mkw.

W związku z nabyciem, taki podatnik może odliczyć 500 tys. zł. A jeżeli następnie 

zainwestuje 1 mln zł w konserwację tego dworku będzie mógł dodatkowo odliczyć 

od dochodu 50 % tej kwoty, czyli kolejne 500 tys. zł, co w sumie daje 1 mln zł z ulgi. 

Powyższy przykład pokazuje, że zakup zabytku i jego renowacja to dwie różne inwestycje, 

które możemy rozliczac oddzielnie- podatnikowi przysługuje więc 500 tys. zł ulgi 

na nabycie zabytku i odliczenie połowy wydatków na jego konserwację.

www.ewaf lor .p l
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Zasady odliczania ulgi

 

 

 

Ulga z tytułu inwestycji w alternatywne 

spółki inwestycyjne (ASI)

Na czym polega preferencja?

    Ulga z tytułu inwestycji w alternatywne spółki 

inwestycyjne ma stanowić zachętę do inwestowania 

w przedsięwzięcia obarczone wysokim ryzykiem 

ekonomicznym. 
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  Nowa ulga przewiduje, że podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 

50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w: 

1.     alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub 

2.     spółce kapitałowej, w której ASI: 

            posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), 

            będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia 

udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) 

w spółce kapitałowej przez podatnika.

Odliczenie będzie przysługiwało w roku poniesienia kwalifikowanych wydatków i nie 

będzie mogło w danym roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 000 zł.       

Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna?

spółki kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka europejska);

spółki komandytowej albo spółki komandytowo – akcyjnej, w których jedynym 

komplementariuszem jest spółka kapitałowa (spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka 

europejska).

 Alternatywna spółka inwestycyjna jest to jedna z form alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, inna niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz 

inwestycyjny zamknięty. Zasadniczo więc jest to spółka, której przedmiotem działalności 

jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych 

inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. 

Tego rodzaju spółka może być prowadzone w formie:

Kto może skorzystać z ulgi?

    Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy 

osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% 

i 32%), oraz podatkiem liniowym (19%).
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        Możliwość skorzystania ze zwolnienia będzie wymagało 

   spełnienia czterech warunków:

      udziałowcem (akcjonariuszem) ASI jest podmiot, który nabył 

lub objął udziały (akcje) w ASI sfinansowane w całości lub części 

ze środków europejskich niemających charakteru bezzwrotnego, 

przeznaczonych na inwestycje venture capital w RP; 

·

  

      podatnik zawarł z ASI umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki ASI oraz 

podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w ASI lub wspólnej 

inwestycji ASI oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub 

obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji); 

      w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów 

(akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, objętych preferencją, przedmiotowa ASI i 

spółka kapitałowa nie były podmiotami powiązanymi;

      podatnik będzie posiadał nabyte udziały (akcje), przez nieprzerwany okres co 

najmniej 24 miesięcy.

·

  

Zasady odliczania ulgi
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 Przedmiotowego odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, 

w którym poniesiono wydatki. Dodatkowo w przypadku niespełnienia warunku  

posiadania udziałów przez 24 miesiące, podatnik będzie obowiązany doliczyć 

odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym 

nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej.

  

Warunki skorzystania z ulgi 

Rzeczywista korzyść
  Przepisy określają limit odliczenia-  nie będzie mogło ono w danym roku 

podatkowym przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Maksymalna rzeczywista korzyść podatkowa może zatem wynieść:

·do 80 000 zł dla rozliczających się na zasadach ogólnych (32% x 250 000 zł)

·do 47 500 zł dla rozliczających się podatkiem liniowym (19% x 250 000 zł)
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robotów przemysłowych 

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi 

związanych 

  Ustawodawca enumeratywnie wymienił w ustawie, jakie koszty będą mogły zostać 

odliczone od podstawy opodatkowania. Nie jest to tylko koszt zakupu robota- katalog 

kosztów kwalifikowanych jest szeroki. Istotne jest, że odliczeniu podlegają tylko te 

wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w żadnej formie. Jeżeli więc wydatek 

w jakiejś części zostanie sfinansowany np. z dotacji, to ta część nie będzie podlegała 

odliczeniu z tytułu ulgi. 

Zgodnie z przepisami, za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację 

uznaje się:

1.     koszt nabycia fabrycznie nowych: 

Do kategorii „urządzeń peryferyjnych” ustawodawca zaliczył m.in.: tory jezdne, 

pozycjonery,  nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania czy 

efektory końcowe służące do wykonywania danych operacji bądź do obsługi maszyn.

·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) 
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 Ulga na robotyzację jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą zastosować roboty 

przemysłow do usprawnienia procesu produkcyjnego. W założeniu ma wspierać firmy 

w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym 

i międzynarodowym. 

 Ulga daje prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów 

uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Przy czym jest 

to odliczenie limitowane- jego wysokość nie może przekroczyć dochodu uzyskanego 

przez przedsiębiorcę z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku, za który 

dokonywane jest odliczenie.

Koszty kwalifikowane

 

 

Ulga na robotyzację przemysłową

Na czym polega preferencja?
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maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego 

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem 

zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub 

serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności 

czujników i kamer 

a maszyną do robotów przemysłowych 

Widzimy, że uldze na robotyzację podlegają nie tylko 

roboty, ale także szeroko ujmowany osprzęt do nich.

2.     koszty nabycia wartości niematerialnych

i prawnych niezbędnych do poprawnego 

uruchomienia i przyjęcia do używania robotów 

przemysłowych oraz innych środków trwałych 

wymienionych wyżej.

Do kosztów takich zaliczamy m.in. zakup licencji na oprogramowanie czy koszt 

wdrożenia stanowiska zrobotyzowanego (praca ludzka).

3.     koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz 

innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa 

wyżej 

Katalog obejmuje koszty nauki obsługi wdrożonego stanowiska zrobotyzowanego. 

Koszty takie podlegają rozliczeniu w pierwszym roku korzystania z ulgi, ponieważ nie 

dotyczy ich amortyzacja.  

4.     koszty leasingu, o ile po upływie podstawowego okresu umowy leasingu 

finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych 

Podatnik może wykorzystać ulgę w przypadku wzięcia robota lub całej instalacji w 

leasing finansowy. Warunkiem jest, że po upływie okresu leasingu leasingobiorca 

pozostawi własność środków trwałych w firmie. 

 Wszystkie poniesione koszty związane z robotyzacją, zsumowane na koniec każdego 

roku, podlegają tej uldze od czasu rozpoczęcia amortyzacji do końca trwania ulgi. 

www.ewaf lor .p l

Strona 20

Robot przemysłowy

 

 

   Robot przemysłowy został zdefiniowany w ustawie. I tak- przez robota 

przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, 

wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach 

swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań 

przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
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  Mechanizm rozliczania ulgi bazuje na tych samych technicznych przepisach co

 w wypadku innych ulg- a więc ulgę odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym 

poniesiono koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Dodatkowo, aby 

skorzystać z ulgi w terminie złożenia zeznania należy złożyć wykaz poniesionych kosztów 

podlegających odliczeniu (według ustalonego wzoru). 

Ulga na robotyzację będzie obowiązywała przez okres 5 lat, czyli od 1 stycznia 2022 do 31 

grudnia 2026 roku – w tych latach podatnik będzie mógł może odliczyć określoną kwotę 

poniesioną na inwestycję w robotyzację. Natomiast jeżeli w danym roku podatkowym 

przedsiębiorca poniesie stratę albo jego dochód będzie niższy od kwoty przysługującego 

odliczenia, podatnik będzie mógł dokonać odliczenia w kolejnych 6 latach podatkowych.

Ważne jest także, że jeżeli podatnik zbędzie środek trwały lub wartości niematerialne 

i prawne przed końcem okresu amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu – przed 

końcem podstawowego okresu umowy leasingu, to ma obowiązek zwiększenia podstawy 

obliczenia podatku w zeznaniu za rok podatkowy (tym w którym nastąpiło zbycie) 

o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń. 
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1.     wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi 

lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania 

lub diagnozowania;

2.      jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy 

produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania 

lub projektowania produktów; 

3.      jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4.      jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Kto może skorzystać z ulgi?

  Z ulgi na robotyzację mogą korzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT inwestujący 

w robotyzację, niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia działalności. Nie ma 

również znaczenia wybrana metoda opodatkowania- preferencja będzie dostępna 

zarówno dla opodatkowanych wd. zasad ogólnych, podatkiem liniowym, jak i dla 

ryczałtowców. Przepisy przewidują jednak pewne ograniczenie- ulga na robotyzację 

dotyczy wyłącznie przedsiębiorców uzyskujących przychody z działalności operacyjnej, 

a nie przychody pasywne. 

Zasady odliczania ulgi
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organizację miejsca wystawowego,

zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników 

 Celem tej ulgi podatkowej jest umożliwienie uwzględnienia w rozliczeniu 

podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży 

produktów- chodzi o koszty, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki 

zbytu, w tym zagraniczne. Takie wydatki będąmogły być odliczone dwukrotnie- 

jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi. Odliczeniu może podlegać 

kwota do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej 

działalności gospodarczej, jednak górnym limitem odliczenia w ramach 

ulgi jest kwota 1 mln zł. Jak wyjaśnia MF- limit 1 mln zł odnosi się do 

wysokości odliczenia ogółem w roku podatkowym, niezależnie, czy 

przychody ze sprzedaży dotyczyć będą jednego, czy większej liczby 

produktów.

 Ustawodawca uregulował, że za koszty poniesione w celu 

zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się 

koszty:

1.     uczestnictwa w targach poniesione na:

Nie będzie zatem możliwe odliczenie innych kosztów 

transportu na targi poza biletami lotniczymi 

(np. biletów kolejowych). 

i podatnika;
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Na czym polega preferencja?

 

   Przykład korzyści podatkowej w wyniku skorzystania z ulgi.

Zastosowanie w praktyce

 

 

Ulga na ekspansję
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 Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty 

na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Jeżeli przedsiębiorca poniósł w 

danym roku stratę lub wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu 

odliczeń, to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – 

w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, 

w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Należy mieć na uwadze, że ulga ta ma zastosowanie tylko do wydatków, które zostały 

poniesione począwszy od 2022 r.- nie można zatem uwzględnić wydatków, które zostały 

poniesione przed 2021 r., nawet jeżeli podatkowo zostały rozpoznane w 2022 r. 
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2.     zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji 

prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

Ministerstwo potwierdziło, że w pojęciu zakupu przestrzeni reklamowej zawierają się 

koszty reklam telewizyjnych czy radiowych.

3.      dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

Resort wyjaśnił, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają wyłącznie koszty związane 

z samym etapem dostosowawczym (dotyczące np. rozróżnienia kolorystyki opakowań 

w zależności od kraju odbiorcy), a nie koszty ogólne produkcji.

4.     przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności 

dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5.      przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także 

w celu składania ofert innym podmiotom.

Kto może skorzystać z ulgi?

 

 

Ulga dostępna dla podatników CIT i PIT podejmujących działania mające zwiększyć 

przychody ze sprzedaży. Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w 

ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia 

przychodów ze sprzedaży produktów zwiększył przychody ze sprzedaży produktów 

w kolejnym roku lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nie 

oferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nie 

oferowanych w danym kraju.

Zasady odliczania ulgi
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       Ulga ta pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym określonych kategorii 

kosztów poniesionych w ramach prac nad prototypem. 

Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, 

kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej 

nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego 

·

  

 produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym 

przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej. Jak informuje 

resort- za każdą złotówkę wydaną na opracowanie prototypu i próbną produkcję 

nowego towaru, dochód firmy zmniejszy się o 1,30 zł. Preferencja pozwoli 

przedsiębiorcom taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do 

produkcji. Jest to wsparcie podatników, którzy poniosą wydatki na etapie testowania 

wynalazku, jeszcze przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę 

i wprowadzeniem go na rynek. 

Przepisy zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które będą 

uznawane za służące opracowaniu prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzeniu 

go na rynek. 

Za koszty kwalifikowane na rzecz tej ulgi uznaje się:

      cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych 

niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do 

grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia)

      wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego

zaliczonego do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego 

produktu

      koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu 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

www.ewaf lor .p l
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Ulga na prototyp

Na czym polega preferencja?
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Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi rozszerzenie istniejącej ulgi B+R. 

Preferencja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli 

stratę, lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów 

kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R. Pracodawca ma możliwość odliczyć 

kwotę ulgi B+R od zaliczek na podatek dochodowy pobierany od wynagrodzeń 

pracowników. Strona 25

lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty 

opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia 

     badania cyklu życia produktu; 

     wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych (ETV)

Koszty produkcji próbnej i koszty wprowadzenia na rynek pomniejsza się o podatek od

towarów i usług.

Kto może skorzystać z ulgi?

 

 

 Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT i PIT. Ulga nie jest jednak dostępna dla 

przedsiębiorców opłacający ryczałt.

Zasady odliczania ulgi

 

 
  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. 

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy 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 następujących bezpośrednio po roku, 

w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

 

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych 

pracowników

Na czym polega preferencja?

https://ewaflor.pl/


iloczyn stawki 17% oraz nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R – w 

przypadku podatnika opodatkowanego według skali podatkowej;

19% nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R – w przypadku podatnika 

opodatkowanego podatkiem liniowym.

 Dzięki takiemu wsparciu, firmy będą mogły zaoferować 

ekspertom lepsze warunki pracy, zawiększając tym 

samym swoją konkurencyjność w porównaniu do 

zagranicznych firm.

Ulga ma zastosowanie do zaliczek na podatek 

dochodowy i zryczałtowanego podatku 

dochodowego, od dochodów (przychodów) osób 

fizycznych z tytułu:

      stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy 

oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku 

pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;

      wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub 

umowy o dzieło;

       praw autorskich.

Ulga pozwala zmniejszyć kwotę przekazywanych zaliczek o:

www.ewaf lor .p l

 Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać 

przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają 

pracowników do jej wykonywania. Jest to podstawowy warunek podmiotowy. 

Dodatkowo, ulga dotyczy tylko przedsiębiorców uzyskujący przychody inne niż 

przychody z zysków kapitałowych.
Strona 26

    Przez pojęcie „pracowników innowacyjnych” rozumie się osoby fizyczne 

bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

·pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający 

w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50% lub

·przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający 

w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

  

Innowacyjni pracownicy

Kto może skorzystać z ulgi?

https://ewaflor.pl/
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podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących 

mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;

podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi 

przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową);

wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych 

 Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) polega na możliwości odliczenie 

od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na 

działalność badawczo rozwojową, zwanych kosztami kwalifikowanymi. Ulga 

zaprojektowana została jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej 

gospodarki. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji 

w firmie będzie istotnie niższy.

Za sprawą ulgi, wydatki na działalność B+R mogą być dodatkowo odliczane od podstawy 

opodatkowania, i to nawet w 200 % w przypadku:

      z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo- rozwojowej.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego 

przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

 Warunkiem rozliczenia ulgi B+R jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. 

Zgodnie z ustawą, działalnością badawczo-rozwojową jest działalnością twórczą 

obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób 

systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy 

do tworzenia nowych zastosowań.     
Strona 27

Zasady odliczania ulgi

 

 

 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

 Możliwość odliczenia przysługuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym podatnik złożył swoje zeznanie, w którym rozliczył dochody z działalności 

gospodarczej. Podatnik ma prawo stosować to odliczenie do końca roku podatkowego.

Na czym polega preferencja?

Działalność badawczo-rozwojowa
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 Rozróżniamy dwa rodzaje badań naukowych. Po pierwsze- badania podstawowe 

rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu 

zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia 

na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Po drugie - badania aplikacyjne rozumiane 

jako 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 

 
  Prace rozwojowe to działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie 

i wykorzystywanie dostępnej aktualnie 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, 

z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane 

do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

www.ewaf lor .p l

poniesione w danym miesiącu należności ze stosunku 

poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, 

·nabycie materiałów i surowców bezpośrednio 

nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu 

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne;

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie 

   Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegają wspomniane już koszty 

kwalifikowane. Ustawa zawiera ich obszerny katalog.

Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej

i spółdzielczego stosunku pracy;

poniesione w danym miesiącu należności z umowy 

zlecenia lub o dzieło uzyskiwane wyłącznie od osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

związanych z prowadzoną działalnością badawczo-

rozwojową;

specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń 

pomiarowych;

w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; Strona 28

Badania naukowe 

 

Koszty kwalifikowane 
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nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem; 

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, 

łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy;

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, 

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 

zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności 

koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie;

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych 

czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 

dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów, 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;

odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac 

rozwojowych, w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają wskazane 

      z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na;

      w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego; 

      w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego;

      w ustawie koszty kwalifikowane.

   Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy PIT (zarówno według skali podatkowej jak 

i podatkiem liniowym) oraz CIT. Uprawnieni do ulgi są przede wszystkim ci, którzy 

prowadzą działalność badawczo-rozwojową na obszarze Polski. Ulga jest dostępna dla 

przedsiębiorców niezależnie od wielkości działalności oraz jej branży. Kluczowe jest 

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz ponoszenie w związku z nimi kosztów 

kwalifikowanych. Strona 29

Kto może skorzystać z ulgi?
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    Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, 

w którym poniesiono koszty kwalifikowane. 

Dla ułatwienia urząd skarbowy przygotował niezbędne 

formularze, na których odlicza się ulgę B+R. 

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy 

stratę albo 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

·

  

  Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z komercjalizacji 

praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, 

autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub 

ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy. Jeżeli podatnik wytwarza w Polsce 

własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są 

opodatkowane jedynie stawką 5%.

następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo 

skorzystać z odliczenia. 

 Ważne jest również, że podatnicy którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są  

obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych 

wyodrębnić koszty działalności B+R. 

 

·
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patent, 

prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 

prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt 

  Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 

      ochrony roślin, 
Strona 30

Zasady odliczania ulgi

 

Ulga IP BOX
Na czym polega preferencja?

Koszty kwalifikowane
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Od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość łączenia ulgi B+R z IP Box. W ustawie o CIT

(a także w ustawie o PIT) pojawił się przepis, który stanowi, że od dochodu 

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć koszty 

kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez 

podatnika tego prawa. W rezultacie na podstawie nowych obowiązujących przepisów 

ulga B+R może zostać rozliczona przy ustalaniu podstawy opodatkowania IP Box, co 

dotychczas było niemożliwe. 

Strona 31

 Ulga dostępna jest dla podatników PIT (skala podatkowa i podatek liniowy) oraz CIT. 

Z preferencji nie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 Aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, przedsiębiorca musi spełnić kilka 

warunków. Do najważniejszych wymogów można zaliczyć:

·prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;

·wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności intelektualnej) 

w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

·prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie 

operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, 

·osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce;

·poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub 

ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Symultaniczne stosowanie ulgi IP Box i ulgi B+R

 

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego 

dopuszczonych do obrotu, 

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin 

autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające 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, których przedmiot ochrony został wytworzony, 

      rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego 

      działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może skorzystać z ulgi?
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 Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie „IP BOX-em” obowiązani do wykazania 

dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok 

podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). Co do zasady podstawą 

opodatkowania preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5% jest iloczyn 

dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika nexus. Wyliczenia wskaźnika nexus dokonuje 

się zgodnie z ustawowym wzorem.

Polska Strefa Inwestycji 

 

 

Na czym polega preferencja?

 

 

 

  Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić 

dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne- aktualnie przedsiębiorcy nie mają już 

możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej 

inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

  Formą wsparcia w ramach PSI jest zwolnienie z podatku dochodowego 

(CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję na podstawie 

decyzji o wsparciu (DoW). Ulga podatkowa stanowi 

regionalną pomoc inwestycyjną, a jej wysokość procentowa zależy od wielkości 

przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski 

jest to nawet 70% poniesionych kosztów. 

www.ewaf lor .p l

koszty nabycia gruntu, 

koszty nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków 

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych    

najemu lub dzierżawy nieruchomości, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 

dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

  W ramach PSI, wartość inwestycji jest liczona jako 

suma wszystkich kosztów kwalifikowanych. 

Do katalogu tych kosztów należą m.in.:

      trwałych (np. maszyn), 

     (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.),

5 lat (duże przedsiębiorstwo) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia 

inwestycji 
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Zasady odliczania ulgi

 

 

Koszty kwalifikowane
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leasing maszyn, 

dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Kto może skorzystać z ulgi?

  Ze zwolnienia może skorzystać każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy 

w Polsce niezależnie od lokalizacji, wybranej formy prawnej, czy też wielkości prowadzonej 

działalności. 

Aby móc skorzystać ze zwolnienia należy uzyskać tzw. decyzję o wsparciu (DoW), 

która na wniosek przedsiębiorcy wydawana jest przez zarządzających właściwą 

Specjalną Strefą Ekonomiczną. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, 

nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. W większości województw ten okres wynosi 

12 lat.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest planowanie nowej inwestycji polegającej na:

        budowie nowego zakładu, 

        rozbudowie istniejącego zakładu,

        wprowadzeniu nowych produktów do zakładu, 

        zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego zakład.

 Oprócz tego, przedsiębiorca musi spełniać kryterium ilościowe (minimalna wielkość 

inwestycji uzależniona od planowanej lokalizacji inwestycji oraz od wielkości firmy)

i kryterium jakościowe (zróżnicowane w zależności od rodzaju inwestycji np. działalność 

badawczo-rozwojowa, tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, inwestycje w personel).

Opracowanie:
Ewa Flor
Doradca Podatkowy
Nr wpisu: 10233 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych

Kontakt:
+48 32 724 71 01

office@ewaflor.pl
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