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PROJEKT ZMIAN W USTAWACH O PIT/CIT DLA PODMIOTÓW INNOWACYJNYCH 

 

 

W dniu 16 marca 2015 roku do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w związku ze wspieraniem innowacyjności. 

 

Projekt przewiduje w szczególności: 

 zlikwidowanie ulgi na nabycie nowych technologii w ustawach o PIT/CIT, 

 wprowadzenie nowej ulgi dla podatników PIT/CIT, którzy ponoszą koszty działalności 

badawczo-rozwojowej – ulga polega na możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych 

kosztów wyższych niż faktycznie poniesione (odpowiednio 120% lub 150% kosztów, w 

zależności od statusu podatnika), 

 wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania CIT dla dochodów ze zbycia udziałów lub akcji 

przez tzw. spółki podwyższonego ryzyka, czyli podmioty, których wyłącznym przedmiotem 

działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i które inwestują głównie na rynku 

nieregulowanym. 

 

Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji. W kolejnych Newsletterach 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. 
 
 


