
Ulgi  

podatkowe  

na innowacje 

Jak wykorzystać potencjał swojego 

przedsiębiorstwa  

i istotnie obniżyć płacone podatki 



Ulgi na działalność innowacyjną 

ulga na działalność badawczo-rozwojową („B+R”) 

ulga IP BOX 

50% kosztów uzyskania przychodów u twórców 



Ulga B+R 
pozwala na odliczenie 
kosztów poniesionych na 
działalność badawczo-
rozwojową dwukrotnie, a 
nawet trzykrotnie:  

najpierw na zasadach 
ogólnych jako koszt 
uzyskania przychodu, 

a następnie poprzez 
pomniejszenie o te same 
koszty podstawy 
opodatkowania 

Przedsiębiorca poniósł na działalność 
badawczo-rozwojową wydatki w wysokości 
1.000.000 PLN  

Korzystając z ulgi B+R, przedsiębiorca 
może zaoszczędzić 190.000 PLN 

Uzyskanie przez przedsiębiorcę 
statusu centrum badawczo-
rozwojowego pozwoli na zwiększenie 
oszczędności nawet do 285.000 PLN 



Przykładowa działalność  
badawczo-rozwojowa 

tworzenie oprogramowania komputerowego 

poprawa właściwości drożdży z wykorzystaniem materiałów i 
surowców w innowacyjny sposób 

usprawnienie procesów produkcji leków, suplementów diety oraz 
wyrobów medycznych w oparciu o badania w zakresie formulacji 
tych środków 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii przetwórstwa przy 
produkcji kleju 



Ulga IP BOX 

umożliwia zastosowanie 5% 
stawki CIT albo PIT  
do dochodów uzyskiwanych  
z komercjalizacji 
kwalifikowanych praw 
własności intelektualnej 

 

Przedsiębiorca uzyskał z komercjalizacji 
praw własności intelektualnej dochód 

w wysokości 1.000.000 PLN  

Stosując ulgę IP BOX, przedsiębiorca 
może zaoszczędzić aż 140.000 PLN 



Ulgę IP BOX można stosować m.in.  
do przychodów z następujących tytułów: 

opłaty licencyjne za korzystanie z gier komputerowych 

sprzedaży produktów i usług, w których cenie zostało uwzględnione  
kwalifikowane prawo własności intelektualnej 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu 
komputerowego 



Ulga 50% KUP 
Wynagrodzenie twórcy może zostać 
obniżone o 50% KUP w przypadkach 
uzyskiwania przychodów: 

na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o 
dzieło 

z tytułu przeniesienia praw, opłat 
licencyjnych, korzystania lub 
rozporządzania określonymi prawami 
własności intelektualnej 

Ulga dotyczy działalności twórczej 
m.in. w zakresie działalności B+R, 
tworzenia oprogramowania 
komputerowego, utworów 
muzycznych architektury, wzornictwa 
przemysłowego 

 

Twórca otrzymuje wynagrodzenie 
w wysokości 50.000 PLN za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych  

Zastosowanie 50% KUP powoduje, że 
podatek dochodowy jest naliczany 
tylko od kwoty 25.000 PLN 



 
 

dostosujemy Twoje 
umowy i  wewnętrzną 

dokumentację do 
wymogów niezbędnych 

dla skorzystania z ulg 
 

 
wyjaśnimy jak należy 

prowadzić dokumentację 
księgową i podatkową, by 

skorzystać z ulg 

Nasze usługi 

przeanalizujemy 
możliwości  

skorzystania z ulg 

 
przygotujemy wnioski     

o wydanie 
indywidualnych 

interpretacji 
podatkowych 

 
 

uzyskamy ochronę 
prawną Twoich 

wynalazków i innowacji 

 
 

wesprzemy Cię w 
uzyskiwaniu statusu 
centrum badawczo-

rozwojowego 



Marcin Zimny 

doradca podatkowy, partner w ZIMNY 
Doradcy Podatkowi 

e: marcin.zimny@zimny.eu 

m: +48 502 633 613 

Jako Kancelaria ZIMNY Doradcy 
Podatkowi zostaliśmy wyróżnieni  w 

rankingach firm doradztwa 
podatkowego prowadzonych przez 
Rzeczpospolitą w 2018 r. i 2019 r., 
Dziennik Gazeta Prawna w 2018 r. 
i 2019 r. oraz Legal 500 w 2019 r., 

który wskazał nas jako jedną z 
najlepszych kancelarii doradztwa 

podatkowego w Polsce                          
oraz podkreślił nasze indywidualne 

podejście do zagadnień  i potrzeb 
klienta 

 
Zapraszamy do współpracy! 

office@zimny.eu 



Wioletta Gwizdała 

adwokat, partner  
w Siwek Gaczyński & Partners sp.k. 

e: wioletta.gwizdala@sgp.pl 

m: +48 506 659 635 

 
 
 
 

Kancelaria Siwek Gaczyński & 
Partners została założona  

w 1998 roku. Od początku jej 
działania najważniejszym zadaniem 

było świadczenie skutecznej, 
profesjonalnej usługi prawniczej, 

dającej Klientom poczucie 
bezpieczeństwa i przewagi rynkowej. 

Na rynku jesteśmy doceniani  
za praktyczną wiedzę, indywidualne 
podejście do każdego projektu oraz 

elastyczne metody współpracy 
 

Zapraszamy do współpracy! 

sgp@sgp.pl 


