Ulga na robotyzację

FURTHER TOGETHER

Ulga robotyzacyjna
W 2021 roku planowane jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego
tzw. ulgi robotyzacyjnej. Celem tej preferencji podatkowej ma być zachęcenie
przedsiębiorstw do inwestowania w automatyzację.

50%
odliczenia

Ulga będzie polegała na dodatkowym odliczeniu od podstawy
opodatkowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych
z inwestycjami na robotyzację.
Ulga ma być skierowana głównie do firm produkcyjnych, które
chcą zrobotyzować proces produkcji. Preferencja podatkowa
będzie dotyczyć tylko nowych robotów.

Katalog kosztów kwalifikowanych
 zakup lub leasingowanie nowych robotów i kobotów,
 zakup oprogramowania,
 zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników,

czujników ruchu, efektorów końcowych),
 zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

 szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Planowana definicja robota
Robot przemysłowy to automatycznie sterowana,
programowalna i wielozadaniowa stacjonarna lub
mobilna maszyna o co najmniej trzech stopniach
swobody (ma możliwość poruszania się w różnych
płaszczyznach, m.in. góra – dół i lewo – prawo),
posiadająca właściwości manipulacyjne bądź
lokomocyjne umożliwiające jej zastosowanie
do celów przemysłowych.

Warunki korzystania
 Ulga ma być dostępna dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość

czy branżę.
 Ulga obejmie płatników PIT i CIT.
 Przedsiębiorcy będą mogli standardowo odliczyć koszty na robotyzację

w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania
podatkowego, dokonają dodatkowego odpisu (tak, jak w przypadku ulgi
na działalność badawczo-rozwojową).
 Planowany okres obowiązywania ulgi robotyzacyjnej to pięć lat

– od początku 2021 do końca 2025 roku. Podatnicy będą mogli
rozliczyć poniesione koszty jeszcze przez sześć lat – do 2031 roku.

Szacowane korzyści dla firm dzięki
wprowadzeniu ulgi robotyzacyjnej
Wraz z popularyzacją inwestycji na automatyzację wysokość korzyści,
związanych z zastosowaniem ulgi robotyzacyjnej będzie rosła.

150
mln zł

315
mln zł

1,1
mld zł

Wysokość korzyści, dzięki zastosowaniu ulgi robotyzacyjnej
w pierwszym roku jej obowiązywania

Wysokość korzyści, dzięki zastosowaniu ulgi robotyzacyjnej
w ostatnim roku jej obowiązywania

Łączna wysokość korzyści, dzięki zastosowaniu ulgi
robotyzacyjnej w ciągu pięciu lat jej obowiązywania

Źródło: Szacunki Ministerstwa Rozwoju.

Dlaczego warto
przygotować się
do ulgi robotyzacyjnej
z Ayming?
Maksymalne korzyści
 Oferujemy pełen zakres wsparcia

w przygotowaniach.
 Przeprowadzamy audyt techniczny,

który pozwoli zaplanować działania.
 Prowadzimy projekty kompleksowo

– łączymy wiedzę techniczną,
podatkową, księgową i kadrową.

Minimalne zaangażowanie
Klienta
 Wdrażamy rozwiązania dopasowane

do potrzeb Klienta.
 Przekazujemy zalecenia w zakresie

prowadzenia ewidencji rachunkowej.

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

 Uzyskujemy indywidualne

interpretacje podatkowe.
 Wspieramy Klienta aż do czasu

wygaśnięcia projektów
i przedawnienia roszczeń.

