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PROJEKT NOWELIZACJI DOT. ULGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ JEST JUŻ W SEJMIE 

 

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia 

działalności innowacyjnej. Przewiduje on w szczególności nowelizację ustaw o PIT/CIT w zakresie ulgi 

badawczo-rozwojowej. 

 

O projekcie ustawy informowaliśmy już w Newsletterze nr 53/2016, gdy był on na etapie uzgodnień 

rządowych. W obecnej wersji projekt przewiduje: 

        zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, 

        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% 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 – rozwiązanie będzie dostępne 

dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, którzy z uwagi na zbyt niski dochód nie 

mogą w pełni skorzystać z ulgi na obecnych zasadach, przy czym kwota zwrotu będzie 

stanowiła pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 

prawa wspólnotowego. 

 

Zrezygnowano natomiast z „bonusu” w rozliczeniu za czwarty rok korzystania z ulgi, który miał być 

formą premiowania podatników systematycznie ponoszących coraz większe nakłady na działalność 

badawczo-rozwojową. 

 

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie projekt został 

skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu 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. 
 


