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NOWY PROJEKT USTAWY W ZAKRESIE ULGII BADAWCZO-ROZWOJOWEJ      

 

Zwracamy Państwa uwagę na przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności 

innowacyjnej.  

 

Projekt ten przewiduje m.in. zmiany dla podatników PIT/CIT prowadzących działalność badawczo-

rozwojową w następującym zakresie :  

 

 podwyższenie dotychczasowych limitów odliczeń kosztów kwalifikowanych z 50% i 30% - w 

zależności od rodzaju kosztu oraz rozmiarów podatnika -  do 100% dla wszystkich kosztów 

kwalifikowanych niezależnie od rozmiarów podatnika, 

 przyznanie prawa do odliczenia 150% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla podmiotów 

posiadające status centrum badawczo-rozwojowego, 

 rozszerzenie i doprecyzowanie katalogu kosztów kwalifikowanych w zakresie kosztów 

osobowych: 

 doprecyzowanie,  że za koszty kwalifikowane uznaje się należności i składki na 

ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu m.in. stosunku pracy, w takiej części, w jakiej 

czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy 

pracownika, 

 rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności z tytułu umów o dzieło oraz 

umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu tych 

należności w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności 

B+R  pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 

 rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wydatki na nabycie sprzętu 

specjalistycznego wykorzystywanego do działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności 

naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, niebędących środkami 

trwałymi, 

 przyznanie prawa do odliczenia kosztów kwalifikowanych przez podatników prowadzących 

działalność na terenie SSE, ale tylko tych, które nie są związane z działalnością prowadzoną 

na podstawie zezwolenia. 

 

Zgodnie z założeniami projektu powyższe zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Obecnie 

projekt znajduje się na etapie opiniowania i nie trafił jeszcze do Sejmu.  

 

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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fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 


