
Zewnętrzne źródła 
finansowania innowacji 
w branży IT

FURTHER TOGETHER



Ulgi proinnowacyjne pozwolą sfinansować

podwyżki i ambitne projekty IT

Finansowanie na te cele można uzyskać dzięki 

oszczędnościom podatkowym płynącym z ulg 

proinnowacyjnych. Przysługują one tym 

przedsiębiorcom, którzy:

 odprowadzają podatek dochodowy,

 prowadzą projekty o charakterze badawczo-

-rozwojowym. 

239
mln zł

Środki uzyskane przez 

firmy IT z ulgi B+R 

w latach 2016-2019

Źródła 

dodatkowego 

finansowania

Ulga B+R

Ulga na 

innowacyjnych 

pracowników

Ulga 

dla twórców

Ulga

IP Box

Branża IT zmaga się z rotacją pracowników, niedoborem doświadczonych

specjalistów oraz presją płacową. Wobec coraz większej konkurencji na rynku,

zapewnienie wysokich wynagrodzeń oraz ciekawych projektów jest szczególnie

ważne.

Przykładowe działania B+R w IT

 tworzenie nowego oprogramowania i aplikacji

 projektowanie i budowa platform IT

 tworzenie graficznych interfejsów

 opracowywanie nowych algorytmów



Potencjalne oszczędności dla branży IT

Załóżmy, że firma tworzy oprogramowanie na zamówienie w ramach projektów B+R.

Dodatkowo oprogramowanie jest sprzedawane lub licencjonowane innym

podmiotom. Wysokość odprowadzonego podatku dochodowego to 1 mln zł rocznie.

Spółka zatrudnia na umowie o pracę 10 pracowników zaangażowanych w prace

B+R w 100% swojego czasu pracy. Ich średnie wynagrodzenie brutto to 15 tys. zł.

Kwalifikowane 

koszty osobowe

2,16 
mln zł

200% 821
tys. zł

<

Wysokość odliczenia

od 2022 r.

Oszczędności 

dla roku 2022

Dodatkowo spółka może zastosować preferencyjną 5-procentową stawkę

podatkową dla dochodu z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Wysokość podatku 

CIT 19%

190 
tys. zł

5% 140
tys. zł

<

Stawka 

opodatkowania

Roczne 

oszczędności 

Dodatkowe możliwości

 Ulga dla twórców

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w przypadku działalności

twórczej odznaczającej się oryginalnością, niepowtarzalnością, niebanalnością

oraz nierutynowością. Oznacza to wyższą pensję netto dla pracowników.

 Ulga na innowacyjnych pracowników

Bieżące obniżanie zaliczek na podatek dochodowy PIT w odniesieniu do

specjalistów realizujących projekty B+R w przynajmniej 50% swojego czasu

pracy.

Ulga B+R

IP Box



Gwarancja 

bezpieczeństwa rozwiązań

 Uzyskujemy indywidualne 

interpretacje podatkowe.

 Wspieramy Klienta aż do czasu 

wygaśnięcia projektów 

i przedawnienia roszczeń.

Dlaczego warto 

współpracować 

z Ayming?

Maksymalne 

oszczędności

 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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