
Ulga na robotyzację

FURTHER TOGETHER



Z początkiem 2022 roku do polskiego systemu podatkowego wprowadzono tzw.

ulgę robotyzacyjną. Celem tej preferencji ma być zachęcenie przedsiębiorstw do

inwestowania w automatyzację produkcji.

Ulga będzie polegała na dodatkowym odliczeniu od podstawy

opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych

z inwestycjami w robotyzację.

Mechanizm ma być skierowany głównie do firm produkcyj-

nych, które chcą zrobotyzować proces produkcji. Preferencja

podatkowa będzie dotyczyć tylko zakupu nowych robotów.

Ulga robotyzacyjna

50%
odliczenia 

Ustawowa definicja robota

 zakup robotów przemysłowych

 zakup maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów funkcjonalnie z nimi związanych

 zakup maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami prze-

mysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu

do stanowisk pracy

 zakup maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagno-

zowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności

czujników i kamer,

 zakup urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysło-

wych

 koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego

uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków

trwałych wymienionych

 koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych

 koszty leasingu

Katalog kosztów kwalifikowanych

Robot przemysłowy to maszyna automatycznie sterowana,

programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobil-

na, o co najmniej 3 stopniach swobody. Posiada właści-

wości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań

przemysłowych. Ponadto wymienia dane w formie cyfrowej,

jest połączony z systemami teleinformatycznymi, monitoro-

wany za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych

urządzeń oraz jest zintegrowany z innymi maszynami

w cyklu produkcyjnym podatnika.



 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).

 Okres obowiązywania ulgi robotyzacyjnej to pięć lat – od początku 2022

do końca 2026 roku.

Warunki korzystania

Szacowane korzyści dla firm dzięki 

wprowadzeniu ulgi robotyzacyjnej

Wraz z popularyzacją inwestycji na automatyzację wysokość korzyści, 

związanych z zastosowaniem ulgi robotyzacyjnej będzie rosła.

1,1
mld zł

150 
mln zł

315 
mln zł

Wysokość korzyści, dzięki zastosowaniu ulgi robotyzacyjnej

w pierwszym roku jej obowiązywania

Wysokość korzyści, dzięki zastosowaniu ulgi robotyzacyjnej

w ostatnim roku jej obowiązywania

Źródło: Szacunki Ministerstwa Rozwoju.

Łączna wysokość korzyści, dzięki zastosowaniu ulgi 

robotyzacyjnej w ciągu pięciu lat jej obowiązywania



Dlaczego warto 

przygotować się 

do ulgi robotyzacyjnej

z Ayming?

Ayming Polska Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

tel.: +48 22 330 60 00

kontakt@ayming.com

ayming.pl

Gwarancja bezpieczeństwa 

rozwiązań

 Uzyskujemy indywidualne 

interpretacje podatkowe.

 Wspieramy Klienta aż do czasu 

wygaśnięcia projektów 

i przedawnienia roszczeń.

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.
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