
 

 

 

 

 

 

Sejm uchwalił małą ustawę 
o innowacyjności, a w niej szereg 
korzystnych zmian zachęcających 
do podejmowania działalności 
innowacyjnej. 

Przypomnijmy, że od 2016 roku 
przedsiębiorcy mają możliwość 
dodatkowego odliczenia 
od podstawy opodatkowania – 
a tym samym zmniejszenia 
podatku dochodowego – kosztów 
związanych z opracowaniem 
ulepszonych lub nowych 
technologii/procesów/produktów 
(prace B+R). 

Korzystne zmiany to: 

• Zwiększenie dodatkowego 
odliczenia z tytułu ulgi 
podatkowej na B+R, które 
od 2017 r. będzie wynosiło: 

- dla kosztów osobowych 50 proc., 

- dla pozostałych kosztów 
kwalifikowanych 50 proc. 
dla MŚP oraz 30 proc. 
dla dużych przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 

 

• Ulga niewykorzystana w danym 
roku podatkowym może być 
wykorzystana w kolejnych 6 latach. 

• Małe i średnie przedsiębiorstwa 
uzyskają możliwość odliczenia 
od podatku kosztów uzyskania 
patentu lub ochrony wzoru 
użytkowego. 

• Ulga podatkowa na B+R dalej 
nie będzie uznawana za pomoc 
publiczną, co oznacza m.in. 
dalszą możliwość korzystania 
przez przedsiębiorcę 
jednocześnie z dotacji 
oraz ulgi na B+R. 

• Brak opodatkowania wnoszonego 
aportu jeżeli jego przedmiotem 
jest komercjalizowana własność 
intelektualna. 

Zmiany podatkowe mają 
obowiązywać od 1 stycznia 2017. 
Ustawa trafi teraz do Senatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możemy pomóc? 

Zespół Ulg i Dotacji KPMG jest 
częścią międzynarodowej sieci 
ekspertów KPMG R&D Incentives 
Network. To eksperci posiadający 
wieloletnie doświadczenie  
w identyfikacji oraz pozyskiwaniu 
ulg i dotacji na B+R na świecie.  

Oferujemy w pełni kompleksowe 
podejście umożliwiające 
przedsiębiorstwom skorzystanie 
z ulgi na B+R. Nasze wieloletnie 
doświadczenie w pozyskiwaniu 
wsparcia na projekty B+R 
oraz współpraca z ekspertami 
naukowo-technicznymi daje 
naszym klientom komfort 
w zakresie efektywnego 
i zarazem bezpiecznego 
odliczenia ulgi na B+R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2016 

Korzystne zmiany w uldze podatkowej na B+R 



Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian 
zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte 
są wciąż aktualne.  
Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.  
Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. 
 
© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

kpmg.pl 

 
 
 
 
 

 

Kontakt 
 
Kiejstut Żagun 
Dyrektor 
Tel. :  +48 22 528 10 07 
Tel. kom. : +48 664 080 040 
kzagun@kpmg.pl 
 

Bartosz Igielski 
Menedżer 
Tel. :  +48 22 528 17 77 
Tel. kom. : +48 668 338 151 
bigielski@kpmg.pl 
 

Radosław Ciechański 
Menedżer  
Tel. :  +48 22 528 17 60 
Tel. kom. : +48 664 718 713 
rciechanski@kpmg.pl 
 

Marcin Mańkowski 
Menedżer  
Tel. :  +48 22 528 17 18 
Tel. kom. : +48 600 481 926 
mmankowski@kpmg.pl 
 

 

Biura KPMG 
 
Warszawa 
ul. Inflancka 4a 
00-189 Warszawa 
Tel. :  +48 22 528 11 00 
Faks: +48 22 528 10 09 
kpmg@kpmg.pl 
 

Kraków 
al. Armii Krajowej 18 
30-150 Kraków 
Tel. :  +48 12 424 94 00 
Faks: +48 12 424 94 01 
krakow@kpmg.pl 
 

Poznań 
ul. Roosevelta 18 
60-829 Poznań 
Tel. :  +48 61 845 46 00 
Faks: +48 61 845 46 01 
poznan@kpmg.pl 
 

Wrocław 
ul. Bema 2 
50-265 Wrocław 
Tel. :  +48 71 370 49 00 
Faks: +48 71 370 49 01 
wroclaw@kpmg.pl 

Gdańsk 
al. Zwycięstwa 13a  
80-219 Gdańsk 
Tel. :  +48 58 772 95 00 
Faks: +48 58 772 95 01 
gdansk@kpmg.pl 
 

Katowice 
ul. Francuska 34 
40-028 Katowice 
Tel. :  +48 32 778 88 00 
Faks: +48 32 778 88 10 
katowice@kpmg.pl 
 

Łódź 
al. Piłsudskiego 22 
90-051 Łódź 
Tel. :  +48 42 232 77 00 
Faks: +48 42 232 77 01 
lodz@kpmg.pl 

W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą 
ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny 
system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać 
inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio 
na wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji 
na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje. 
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