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proinnowacyjnych

Zmiany od 2022 roku

FURTHER TOGETHER



Finansowanie innowacji

Istniejące ulgi proinnowacyjne

 Ulga B+R 

Możliwość odliczenia 100% kosztów 

kwalifikowanych od podstawy opodatkowania 

dla wszystkich podatników i 150% dla Centrów 

Badawczo-Rozwojowych.

 IP Box

Podatnicy, którzy uzyskują dochód dzięki 

wynikom własnych prac B+R mogą skorzystać 

z ulgi IP Box – preferencyjnej 5-procentowej 

stawki podatku dochodowego.

 Ulga dla twórców

W przypadku działań, które zostaną objęte 

ulgą dla twórców, można zastosować 50% 

kosztów uzyskania przychodów.

Każde przedsiębiorstwo może skorzystać z różnych źródeł finansowania 

innowacji. Najbardziej popularnym są zasoby własne firmy.

Znajomość ulg proinnowacyjnych pozwala na efektywny wybór dostępnych źródeł 

finansowania dostosowanych do działań prowadzonych w przedsiębiorstwie.

Źródła finansowania działań B+R

88%

17% 16% 24%

43%

Źródło: Badanie Ayming Polska, 2021

Zmiany od 2022 rokuObecnie

Możliwość rozliczenia ulgi 

B+R w ramach dochodu 

podlegającego IP Box

200
%

odliczenia kosztów 

osobowych dla firm

200
%

odliczenia 

wszystkich kosztów 

dla CBR

 własne zasoby finansowe

 pożyczki i kredyty

 ulga B+R

 dotacje krajowe

 dotacje unijne



Nowe ulgi proinnowacyjne

 Ulga na robotyzację

Dotyczy kosztów poniesionych w latach podatkowych 2022-2026.

Obejmie m.in. koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, maszyn 

i urządzeń peryferyjnych, a także oprogramowania robotów i koszty szkoleń 

dla pracowników. 

 Ulga na innowacyjnych pracowników

Możliwość rozliczenia „nadwyżki” ulgi z poprzedniego roku poprzez 

pomniejszenie zaliczek PIT pracowników, którzy co najmniej 50% czasu 

pracy poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

 Ulga na prototyp

Dotyczy produkcji próbnej związanej z prowadzoną działalnością B+R. 

Możliwość odliczenia w dwóch kolejnych latach.

Obejmie m.in. koszt nabycia lub wytworzenia fabrycznie nowych środków 

trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, 

koszty nabycia materiałów i surowców, a także koszty: badań, ekspertyz.

50
%

odliczenia od podstawy opodatkowania dla 

kosztów automatyzacji i robotyzacji produkcji

30
%

odliczenia od podstawy opodatkowania dla 

wydatków na próbną produkcję związaną 

z wprowadzeniem na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów (nie więcej jak 10% 

dochodu). 

odliczenia od zaliczek na PIT dla pracowników 

innowacyjnych nierozliczonej kwoty ulgi B+R

100
%

Planowane wprowadzenie w 2022 roku



Gwarancja 

bezpieczeństwa rozwiązań

 Uzyskujemy indywidualne 

interpretacje podatkowe

 Wspieramy podczas postępowań 

podatkowych oraz kontrolnych.

Dlaczego warto 

współpracować 

z Ayming?

Maksymalne korzyści

 Identyfikujemy wszystkie 

dostępne źródła finansowania.

 Przeprowadzamy projekty 

kompleksowo – łączymy wiedzę 

techniczną, podatkową, 

księgową i kadrową.

Minimalne 

zaangażowanie Klienta

 Wdrażamy rozwiązania 

dopasowane do potrzeb Klienta.

 Realizujemy projekt do uzyskania 

realnych oszczędności.
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