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Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box

Co to jest IP BOX?

Na czym polega działalność badawczo-rozwojowa?

Prace badawczo rozwojowe są to działania twórcze obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe,
podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów 
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Działalność ta jest oparta na wiedzy zdobytej w wyniku badań,
doświadczeń praktycznych oraz wiedzy ukierunkowanej na wytworzenie nowych produktów, lub procesów bądź 
na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów. Istotnym jest więc, aby w procesie wytwarzania danego
produktu/usługi rezultatem było coś unikalnego.

Poza spełnieniem definicji prac rozwojowych wymagane jest również, aby wszystkie prace podjęte do stworzenia
unikalnego produktu/usługi:

• były twórcze;
• były systematyczne;
• polegały na zwiększeniu zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych
   zastosowań;
• nie były rutynowe oraz okresowe.

Jedynie kumulatywne spełnienie powyższych warunków pozwala na uznanie danej działalności za działalność 
badawczo-rozwojową.

Co kwalifikuje się do kosztów według ulgi B+R?

Koszty kwalifikujące się do objęcia ulgą B+R to w szczególności:

• koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością
  badawczo-rozwojową,
• koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej,
• odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych
  w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli,
    budynków i lokali będących odrębną własnością.

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług
wytwarzanych na podstawie prawa własności intelektualnej. Dochód z takiej działalności będzie opodatkowany 
stawką w wysokości 5%. Od 2020 r. przedsiębiorcy mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej IP Box,
która daje im prawo rozliczyć dochody pozyskane w 2019 r.

Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej
i tym samym ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach 
własności intelektualnej. Z preferencyjnej stawki podatku może skorzystać przedsiębiorca w stosunku do praw, 
których jest właścicielem, współwłaścicielem, nabywcą praw na drodze zakupu, pod warunkiem późniejszego
poniesienia kosztu związanego z ich rozwojem lub ulepszeniem.
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Zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

• Patent,
• Prawo ochronne na wzór użytkowy,
• Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
• Prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
• Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
• Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
• Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 432),
• Autorskie prawo do programu komputerowego.  

Warunki IP BOX:

• Muszą być wytworzone, ulepszone lub rozwinięte w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
• Muszą znajdować się w katalogu w art. 30ca ust 3 ustawy o PIT oraz w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT
• Muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw i umów międzynarodowych
  których stroną jest Polska

Jak ustalić wysokość podatku stosując ulgę IP Box?

Podstawą opodatkowania w przypadku zastosowania IP Box jest suma kwalifikowanych dochodów
z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, jakie innowator osiągnął w danym roku podatkowym.

Wysokość takiego dochodu wyliczana jest jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika Nexus.

Diagram I: Przykładowy zakres działalności prowadzącej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia
                   kwalifikowanego IP

Źródło: ,,Objaśnienia podatkowe z dnia 15.07.20219 dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa 
własności intelektualnej- IP BOX”
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Czym jest wskaźnik Nexus?

Wskaźnik Nexus jest pewnego rodzaju mnożnikiem korekcyjnym, który stosuje się do obliczenia finalnej
podstawy opodatkowania  preferencyjną stawką 5%. Wskaźnik Nexus ma przede wszystkim na celu premiowanie 
podmiotów, które wytwarzają kwalifikowane prawo własności intelektualnej w całości we własnym zakresie.

Wzór:

Objaśnienia do wzoru:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym 
prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności
intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności
intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Sprawdź, czy i Ty możesz skorzystać z ulgi IP BOX!
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Źródło: ,,Objaśnienia podatkowe z dnia 15.07.20219 dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa 
własności intelektualnej- IP BOX”

Strata z działalności wytwarzającej kwalifikowane IP

Strata podatkowa ma miejsce, gdy w danym roku podatkowym koszty przewyższają przychody. 
Ważnym aspektem jest, iż strata z wytwarzanego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie może 
obniżać dochodu z innych źródeł, więc tym samym, stratę można odliczać jedynie od dochodu z tego samego
kwalifikowanego IP.

Przepisy o IP BOX nie przewidują możliwości łączenia dochodów czy też strat z różnych kwalifikowanych IP
w jedno. Zrekompensowanie straty dochodem z innego kwalifikowanego IP jest niedopuszczalne.
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IP BOX

Brak IP BOX
NIE Czy bezpośrednio 

prowadzisz 
działalność B+R

Czy jesteś właścicielem,
współwłaścicielem, lub 
użytkownikiem kwalifikowanego IP?

TAK

TAK

Brak IP BOX

Czy zapewniasz ewidencję, która
prowadzi do wyodrębnienia przychodów
i kosztów przypadających na każde
kwalifikowane IP do każdego 
kwalifikowanego IP oddzielnie?

NIE

Brak IP BOX
NIE

TAK
Twój dochód kwalifikuje
się do 5% opodatkowania
zgodnie z preferencją
IP BOX 

Twój dochód kwalifikuje
się do 5% opodatkowania
zgodnie z preferencją
IP BOX 

Czy dochód z kwalifikowanego IP
uzyskałeś w wyniku transakcji
z podmiotami powiązanymi?

NIE

TAK
Preferencja IP BOX nie
wystąpi wobec dochodu
nieustalonego zgodnie
z metodami cen
transferowych

Czy ustaliłeś dochód, który wynika z 
kwalifikowanego IP zgodnie z metodami
weryfikacji cen transferowych?

NIE

TAK
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Ulga IP Box w trakcie roku podatkowego

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju jest możliwość skorzystania już w trakcie roku
podatkowego (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym) z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku z praw 
własności intelektualnej, jeżeli będziemy wykorzystywać nasze działania do przeciwdziałania COVID-19.

Ulga IP Box oraz ulga B+R

Nie jest możliwe korzystanie zarówno z ulgi B+R, jak i ulgi IP Box w odniesieniu do tego samego projektu.
Podstawową różnicą jest ich przeznaczenie, ponieważ ulga B+R jest ulgą kosztową, a ulga IP Box jest ulgą
przychodową, do korzystania z ulg wykorzystuje się więc dwie różne składowe – tj. w przypadku ulgi B+R
poniesione koszty wykorzystane do działalności badawczo-rozwojowej, a w przypadku ulgi IP Box przychody
osiągnięte ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustawodawca daje możliwość wyboru, z której ulgi ma skorzystać podatnik w przypadku kwalifikacji danego 
projektu do objęcia zarówno ulgą IP Box, jak i również ulgą B+R.

Tym samym, podatnicy mają możliwość:

• stosować wyłącznie ulgę B+R;
• stosować wyłącznie 5% opodatkowania na zasadzie IP Box; 
• skorzystać zarówno z ulgi B+R, jak i preferencji IP Box, ale bez ich łączenia

Chcesz wprowadzić IP BOX w swoim przedsiębiorstwie?

Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w procesie wdrożenia IP BOX.

Skontaktuj się z nami! 
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