NOWY PROJEKT USTAWY WS. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.
W projekcie przewidziano m.in. nowe preferencje dla podatników PIT/CIT prowadzących działalność
badawczo-rozwojową:


zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej (uchylenie
przepisów ustaw o PIT/CIT, zgodnie z którymi przychodem po stronie podatnika jest
nominalna wartość udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład
niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej),



rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek,
prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,



zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych – limity odliczenia mają wynieść:
o dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 50% wszystkich
kosztów kwalifikowanych,
o dla dużych przedsiębiorców – 50% kosztów osobowych i 30% pozostałych kosztów
kwalifikowanych,



wydłużenie z 3 do 6 lat podatkowych okresu, w którym podatnikowi przysługuje prawo do
skorzystania z ulgi,



zwrot gotówkowy zamiast rozliczenia ulgi w okresie 6-letnim – to alternatywne rozwiązanie
będzie dostępne dla nowych przedsiębiorców (start-up), którzy z uwagi na zbyt niski dochód
nie mogą w pełni skorzystać z ulgi na obecnych zasadach (decyzja o wyborze rozwiązania ma
należeć do podatnika),



premiowanie podatników, którzy systematycznie ponoszą coraz większe nakłady na
działalność badawczo-rozwojową („bonus” w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy, w którym
podatnik korzysta z ulgi).

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie projekt znajduje się na
etapie uzgodnień rządowych i nie trafił jeszcze do Sejmu. Na bieżąco będziemy Państwa informować
o postępach procesu legislacyjnego.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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