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Nowa ulga na prace B+R

Nowa ulga 
podatkowa Dotacje

Poszerzona paleta zachęt na B+R

Ulga to dodatkowe odliczenie kosztów 
kwalifikowanych od podstawy opodatkowania 

w wysokości:

Każdy projekt spełniający definicję B+R kwalifikuje się  
do ulgi podatkowej − brak wyboru projektów na zasadzie 

konkursu obowiązującego przy dotacjach.

2016 2017 od 2018

Wynagrodzeń

30 %

Wynagrodzeń

Ulga dla CBR

50 % 100 %

150 %

MŚP

Innych wydatków

Duże przedsiębiorstwa

20
10 %

%
LUB

MŚP

Innych wydatków

Duże przedsiębiorstwa

50
30 %

%
LUB

Ulga dla wszystkich 
kategorii kosztów 

i wszystkich 
przedsiębiorców



Przykładowa  
premia podatkowa

Rok
Roczne koszty prac 

rozwojowych
Efektywne obniżenie podatku 

dochodowego do zapłaty

2016 10 mln PLN 570 tys. PLN

2017 10 mln PLN 950 tys. PLN

2018 10 mln PLN 1,9 mln PLN

2019 10 mln PLN 1,9 mln PLN

2020 10 mln PLN 1,9 mln PLN

Łącznie 50 mln PLN 7,22 mln PLN

Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo ma wyodrębniony 
dział B+R, czy też nie, to warto pamiętać, że prace badawczo-
rozwojowe nie dzieją się tylko w laboratoriach – w wielu 
przypadkach są to czynności, które przedsiębiorca może 
uznawać za codzienne, np.: ulepszanie produktu, usprawnienia 
w procesie produkcji, testowanie nowych materiałów celem 
redukcji kosztów. Lista takich czynności jest długa i mogą one 
być przedmiotem ulgi podatkowej na B+R.

Prace B+R 
są prowadzone praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, 

m.in. w sektorze:

spożywczym produkcyjnym

wydobywczym

ICTusługowym

finansowym i wiele innych

Przykłady działań, które mogą kwalifikować się jako 
działania badawczo-rozwojowe w poszczególnych branżach 
przedstawiamy obok. 

Finansowa

• Rozwój systemów
informatycznych o nowych
funkcjonalnościach

• Rozwój nowych metod
płatności elektronicznych

Rolno-spożywcza

• Rozwój ulepszonych
nawozów lub metod
nawożenia

• Rozwój metod ochrony
zasobów wodnych

ICT

• Rozwój aplikacji

• Rozwój nowych platform
cyfrowych

• Rozwój narzędzi Cloud
oraz Big Data

Produkcyjna

• Rozwój nowych lub
ulepszonych produktów

• Prace nad efektywniejszym
systemem produkcji

Wydobywcza

• Rozwój technologii lokalizacji
i wydobycia zasobów

• Rozwój technologii
bezpieczeństwa

• Rozwój technologii
przetwarzania

Biotechnologie, farmacja

• Ekstrakcja terapeutycznych
substancji

• Formulacja i testowanie
stabilności

• Testy przedkliniczne
i kliniczne (I-III)

• Praca nad skalowalnością
produkcji aktywnych
substancji

• Rozwój aparatury medycznej

Inżynieria, budownictwo

• Opracowywanie
nowych metod
inżynieryjno-budowlanych

• Opracowywanie ulepszonych
materiałów budowlanych

• Opracowywanie nowych
rozwiązań inżynieryjnych



Faza 1
• Identyfikacja i mapowanie czynności oraz kosztów

kwalifikujących się do ulgi na B+R w całej działalności
przedsiębiorstwa

• Obliczenie wysokości ulgi podatkowej

• Wskazanie wymagań organizacyjno/prawno/rachunkowych
do wdrożenia

Faza 2
• Przygotowanie raportu dokumentującego działalność B+R

przedsiębiorstwa pod kątem skorzystania z ulgi podatkowej
na B+R. Raport uzasadnia prawo do ulgi w określonej
wysokości za dany rok i jest podstawowym dokumentem
na potrzeby późniejszej konroli

• Wdrożenie niezbędnych zmian organizacyjno/prawno/
rachunkowych celem skorzystania z ulgi podatkowej na B+R

• Identyfikacja potencjalnych zabezpieczeń np. interpretacji
podatkowych

• Przygotowanie kalkulacji i rozliczenia podatkowego z urzędem
skarbowym w zakresie ulgi podatkowej na B+R

• Pomoc w trakcie kontroli skarbowych w zakresie korzystania
z ulgi podatkowej na B+R

W trakcie naszych prac analizujemy i wskazujemy również 
możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z dotacji na B+R.

Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG 

Zespół Innowacji, 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 daje naszym klientom komfort w zakresie 
efektywnego odliczenia ulgi na B+R.
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