Ulga B+R
Źródło finansowania
innowacji

FURTHER TOGETHER

Czy Twoja firma:
płaci
podatek
dochodowy?

usprawnia
procesy?

rozwija
produkty?

Jeżeli tak, prawdopodobnie możesz
skorzystać z ulgi B+R.
Ulga B+R jest obecnie najbardziej przystępną formą
wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność
badawczo-rozwojową i szukających środków na
nowe inwestycje. Pozwala ona podatnikom CIT i PIT
odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy
opodatkowania.
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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%.
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kosztów kwalifikowanych
do ulgi B+R w firmie

podatku CIT

oszczędności z tytułu
ulgi B+R

Przykładowe działania kwalifikujące się
do ulgi B+R
modyfikacja składu produktu
usprawnienie procesu produkcji

znaczące zmniejszenie odpadów dzięki zmianom
procesu wytwarzania

rozszerzenie pakietu usług o nowe,
nieproponowane wcześniej w danej firmie

badania materiałów pod kątem tworzenia nowych
produktów

zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez
zastosowanie alternatywnych materiałów

opracowanie nowych zastosowań istniejących
produktów

Aby skorzystać z ulgi B+R nie trzeba być innowacyjnym na skalę światową ani nawet na skalę kraju. Wystarczy rozumieć,
czym jest działalność badawczo-rozwojowa i prowadzić działania, które są innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto współpracować
z Ayming w zakresie ulgi B+R?
Doświadczenie
i specjalizacja
200 projektów z zakresu ulgi B+R zrealizowanych
w Polsce, a 15 000 projektów globalnie z zakresu
finansowania innowacji.
250 mln zł kosztów zakwalifikowanych do ulgi B+R
dla naszych Klientów.
Realny wpływ na obecny kształt ulgi B+R w Polsce –
Ayming przewodniczy zespołowi ds. Ulg Innowacyjnych
w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Doświadczony zespół składający się z ekspertów
w zakresie finansowania innowacji, inżynierów,
doradców podatkowych, doktorantów, prawników
oraz biegłych rewidentów.

Gwarancja
bezpieczeństwa
Wspieramy Klientów od identyfikacji działań B+R,
poprzez złożenie CIT-BR, aż po wsparcie podczas
czynności sprawdzających lub kontroli skarbowej.
Uzyskujemy indywidualne interpretacje podatkowe
dla naszych Klientów.
Gwarantujemy prawidłowość zastosowanych
rozwiązań aż do czasu ustawowego przedawnienia
roszczeń (okres 5 lat).

Maksymalna wysokość
odliczeń
Przeprowadzamy u Klientów audyt techniczny, który
zapewnia pełną i prawidłową identyfikację działań B+R.
Ustalamy wysokość kosztów kwalifikowanych, dzięki
weryfikacji całego zakresu działalności B+R u Klientów.
Oferujemy kompleksowe podejście, dzięki połączeniu
wiedzy technicznej, kadrowej, księgowej i podatkowej.

Zaufali nam:
„Przez cały okres współpracy z Ayming Polska
doświadczaliśmy jej profesjonalizmu, rzetelności
i zaangażowania. Godna podkreślenia jest unikalna
wiedza pracowników Ayming Polska, oparta na
świetnej znajomości obowiązujących przepisów
prawnych w zakresie Ulgi B+R, wiedzy kadrowopłacowej, księgowej oraz identyfikacji działalności
badawczo-rozwojowej.”
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

„Zaproponowane rozwiązania zapewniły nam
uzyskanie oszczędności poprzez zmniejszenie
podstawy opodatkowania w związku z Ulgą B+R.
Czynności sprawdzające przeprowadzone przez
urząd w tym zakresie zakończyły się pozytywnie.
Kontakt z urzędnikami w tym zakresie oraz wszelkie
pisma zostały przygotowane we współpracy
z Ayming Polska.”
Z.S.E OSPEL S.A.

Ayming Polska Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Tel.: +48 22 330 60 00
kontakt@ayming.com
ayming.pl

