Ulgi na innowacje
Dowiedz się więcej o ulgach:
B+R, IP Box, na robotyzację,
na prototyp oraz na ekspansję,
a także o 50% KUP!

Ulga B + R
Sprawdź, ile możesz
zaoszczędzić dzięki
prowadzeniu działalności
badawczo-rozwojowej!

Działalność badawczo-rozwojowa
To działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana
w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Ulga B+R pozwala na odzyskanie
do 38% wydatków poniesionych
na działalność badawczo-rozwojową,
w szczególności na wynagrodzenia
pracowników i koszty surowców
oraz materiałów.
Wydatki na działalność B+R stanowią
koszty uzyskania przychodów, ale
mogą być dodatkowo tzw. kosztami
kwalifikowanymi, uprawniającymi
do skorzystania z dodatkowego
odliczenia i zapłaty niższego podatku.

Możesz skorzystać
jednocześnie z ulgi
B+R oraz innych
ulg podatkowych:
na robotyzację,
na prototyp,
na ekspansję
oraz IP Box.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

PROWADZĄ działalność
badawczo-rozwojową
Co do zasady,
do ulgi uprawnieni
są przedsiębiorcy
wprowadzający
do swojej oferty
nowe produkty
lub pracujący
nad ulepszeniem
produktów

NIE MUSZĄ posiadać
statusu centrum B+R
NIE MUSZĄ prowadzić
badań naukowych

NIE MUSZĄ
współpracować
z jednostkami naukowymi

Jakie prace kwalifikują się do objęcia
ulgą B+R?
Prace nad nowymi produktami oraz ulepszeniami produktów
już istniejących
Prace nad stworzeniem lub rozwojem oprogramowania

Prace obejmujące wytwarzanie samemu, poszukiwanie na rynku
oraz testowanie nowych surowców lub zamienników jako składników
produktów
Prace nad modyfikacjami receptur farb i lakierów celem m.in.
obniżki kosztów, tworzenia nowych receptur kolorystycznych
Prace nad optymalizacją procesu wytwórczego m.in. poprzez
minimalizowanie kosztów, maksymalizowanie uzysku, obniżenie
pracochłonności
Prace w zakresie możliwości zastosowania dostępnych materiałów
i surowców w nowy, innowacyjny sposób, który znacznie poprawia
właściwości fizykochemiczne

Prace nad opracowaniem nowej technologii

Rozliczenie ulgi B+R za 2022 rok przez Spółkę
płacącą CIT według stawki 19%

Przykład

W 2022 r. Spółka realizuje
prace o charakterze
badawczo-rozwojowym,
których celem jest ulepszenie
właściwości oferowanych
produktów, a także
opracowanie nowych produktów.

Rozliczenie ulgi:
Koszty pracownicze
(w 2022 roku można odliczyć
je w wysokości 200%)

200.000 zł

Materiały i surowce

100.000 zł

Ekspertyzy i opinie

50.000 zł

Suma kosztów
kwalifikowanych
Kwota zmniejszająca
podatek

200.000 x 200% + 100.000 + 50.000 = 550.000 zł
104.605 zł

Jak możemy pomóc?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
wdrożenia ulgi B+R

Analiza prawa do skorzystania z ulgi B+R oraz innych ulg.
Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
Przygotowanie kalkulacji kosztów kwalifikowanych.
Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
Przygotowanie Raportu B+R zawierającego najistotniejsze
informacje związane z korzystaniem z ulgi. Raport jest pomocny
w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami
administracyjnymi.
Przeprowadzanie audytu zakończonego raportem w zakresie
wywiązywania się z obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi B+R.

Ulga IP Box
Sprawdź, czy Twój
dochód może podlegać
opodatkowaniu
preferencyjną stawką 5%!

Ulga IP Box
Celem ulgi jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności noszącej znamię
innowacyjności oraz zachęcenie przedsiębiorców do odważniejszego poszukiwania potencjału
biznesowego w działalności związanej z prawami własności intelektualnej.

Ulga IP Box pozwala
skorzystać z preferencyjnej
stawki podatkowej
wynoszącej 5% (zamiast
standardowej stawki 19%),
w odniesieniu do dochodów
z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej.

Możesz skorzystać
jednocześnie
z innych ulg
podatkowych:
na robotyzację,
na prototyp,
na ekspansję
oraz ulgi B+R.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

PROWADZI działalność
badawczo-rozwojową

Podatnik, który
osiągał dochód
z tzw. kwalifikowanych
praw własności
intelektualnej.

Ma IP, które podlegało
rozwinięciu, stworzeniu
lub ulepszeniu w wyniku
działalności B+R lub
z którego osiąga dochody
NIE MUSI działać
w branży IT

NIE MUSI mieć
laboratorium

Katalog praw własności intelektualnej
Znalazły się w nim:
Patent
Prawo ochronne na wzór użytkowy
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Prawo z rejestracji topografii układu scalonego

Dochodem z kwalifikowanego
prawa własności
intelektualnej może być:
• opłata licencyjna

Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy
lub produkt ochrony roślin

• sprzedaż kwalifikowanego prawa
własności intelektualnej oraz

Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego
weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu

• dochód z kwalifikowanego prawa
własności intelektualnej uwzględnionego
w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

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

Przy czym w tym ostatnim przypadku,
do ustalenia dochodów, stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące cen
transferowych.

Czy moja firma spełnia warunki?

Przykład
Podmiot zajmuje się tworzeniem programów komputerowych.
Nabył od podmiotu powiązanego program komputerowy,
który następnie samodzielnie w znacznym stopniu usprawnił
i udoskonalił.

Prowadzona działalność
spełnia definicję prac
badawczo-rozwojowych

Następnie podmiot ten uzyskuje przychody ze sprzedaży licencji
do ulepszonego przez siebie programu komputerowego (IP).

Tym samym zostały spełnione wszystkie ustawowe
warunki do objęcia przychodów z kwalifikowanych
praw IP preferencyjną stawka 5%.

Dodatkowo podatnik prowadzi odpowiednią dokumentację
oraz prawidłowo księguje wszystkie koszty jak i przychody
związane z kwalifikowanym prawem IP.

Dochód podatnika - po zastosowaniu
odpowiedniego wskaźnika Nexus - będzie
podlegał opodatkowaniu stawką 5%.

Jak możemy pomóc?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
wdrożenia ulgi IP Box

Analiza prawa do skorzystania z ulgi IP Box oraz innych ulg.
Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
Przygotowanie kalkulacji.
Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
Przygotowanie Raportu IP Box zawierającego najistotniejsze
informacje związane z korzystaniem z ulgi. Raport jest pomocny
w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami
administracyjnymi.
Przeprowadzanie audytu zakończonego raportem w zakresie
realizacji obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi IP Box.

Ulga na ekspansję
Odkryj, jak możesz
zaoszczędzić na ekspansji
Twojej firmy!

Ulga na ekspansję
Polski Ład wprowadził zupełnie nową ulgę podatkową, pozwalającą na odliczenie od podstawy
opodatkowania wydatków poniesionych na ekspansję. Nowe rozwiązanie jest skierowane
zarówno do przedsiębiorców będących podatnikami PIT oraz CIT.

Nowa preferencja
podatkowa pozwala
odliczyć koszty
poniesione na
zwiększenie sprzedaży
produktów, wejście na
nowe rynki lub wejście
na rynek z nowym
produktem.

Ulga na ekspansję
pozwala na
oszczędności
podatkowe, sięgające
nawet 190 000 zł rocznie
(odliczenie jest limitowane
do wysokości dochodu
osiągniętego przez
przedsiębiorcę – ale nie
może przewyższyć kwoty
1 000 000 zł
w skali roku).

Istota ulgi na ekspansję
polega na tym,
że przedsiębiorcy
są uprawnieni
(po spełnieniu
ustawowych przesłanek)
do dwukrotnego
rozliczenia kosztów
poniesionych
na zwiększenie
sprzedaży produktów.

Możesz skorzystać jednocześnie z ulgi na ekspansję oraz innych ulg
podatkowych: na robotyzację, na prototyp, ulgi B+R oraz IP Box.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?

Skorzystanie z ulgi
jest uzależnione od
spełnienia przez
podatnika jednego
z trzech warunków,
w okresie dwóch
kolejno następujących
po sobie lat
podatkowych, licząc
od roku bazowego.

zwiększenie przychodów
ze sprzedaży produktów
w stosunku
do przychodów
z roku bazowego
osiągnięcie przychodów
ze sprzedaży produktów
dotychczas
nieoferowanych
osiągnięcie przychodów
ze sprzedaży produktów
dotychczas
nieoferowanych
w danym kraju

Katalog kosztów kwalifikowalnych
W ramach ulgi na ekspansję nie ma możliwości rozliczenia wszystkich wydatków poniesionych
na zwiększenie sprzedaży, a jedynie tych, które zostały wskazane w zamkniętym katalogu
kosztów kwalifikowanych.
W katalogu znalazły się koszty:
uczestnictwa w targach poniesione na organizację:
• miejsca wystawowego;
• zakup biletów lotniczych;
• zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników.
działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni
reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji
prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek,
dotyczących produktów;

dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów,
w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji
znaków towarowych;
przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia
do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenia dokonuje się
w zeznaniu za rok podatkowy,
w którym poniesiono koszty
w celu zwiększenia przychodów
ze sprzedaży produktów.

W ramach takiej ulgi
rozliczane mogą być
wyłącznie wydatki, które
zostały poniesione po 31
grudnia 2021 r.

Czy moja firma spełnia warunki?

Przykład
Podatnik poniósł w trakcie roku wydatki na udział w
zagranicznych targach. Celem targów było zaprezentowanie
swojego nowego produktu i zdobycie nowych klientów w kraju,
w którym dotychczas podatnik nie oferował swoich produktów.
Dodatkowo podatnik poniósł wydatki na wypromowanie swojego
produktu w nowym kraju zbytu.

Dzięki zaprezentowaniu swoich
produktów, podatnik zdobył
klientów w nowym kraju.
Tym samym warunek umożliwiający skorzystanie
z ulgi został spełniony. Podatnik będzie mógł
ponownie odliczyć poniesione wydatki.

Jak możemy pomóc?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
wdrożenia ulgi na ekspansję

Analiza prawa do skorzystania z ulgi na ekspansję oraz innych ulg.
Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający)
– przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego
podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest
pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami
administracyjnymi.

Ulga na prototyp
Sprawdź, czy Twoja
firma kwalifikuje się do
skorzystania z nowej ulgi!

Ulga na prototyp
Od 1 stycznia 2022 r. w polskim prawie funkcjonują nowe preferencje dla przedsiębiorstw, które
inwestują w swój rozwój – jedną z nich jest ulga na prototyp. Nowe rozwiązanie jest skierowane
zarówno do przedsiębiorców będących podatnikami PIT oraz CIT.

Ulga jest rozwinięciem
istniejącej ulgi B+R,
a swoim zakresem obejmuje
etap od zakończenia prac
badawczo-rozwojowych
do przystąpienia do
seryjnej produkcji
opracowanego produktu.
Umożliwia tańsze
wytworzenie prototypu,
a w konsekwencji wdrożenie
wynalazku do produkcji.

Wydatki poniesione na
zakup środków trwałych
do produkcji nowego
produktu podlegają
odliczeniu od podstawy
opodatkowania
w wysokości 30%.
Podatnicy, którzy
skorzystają z ulgi, koszty
amortyzacji nabytych
środków trwałych rozliczają
na zasadach ogólnych.

Ulga na prototyp nie
dotyczy działalności
usługowej. Pod pojęciem
„produkt” ustawodawca
rozumie produkt,
z wyłączeniem usługi,
w rozumieniu przepisów
ustawy o rachunkowości.

Możesz skorzystać jednocześnie z ulgi na prototyp oraz innych ulg
podatkowych: na ekspansję, na robotyzację, ulgi B+R oraz IP Box.

Nowy produkt
Ulga na prototyp umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej
nowego produktu powstałego w wyniku prac B+R oraz wprowadzenia tego produktu na rynek.

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu
technologicznego niewymagający dalszych prac
projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. Jego celem
jest wykonywanie prób i testów przed uruchomieniem
procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku
prowadzenia prac B+R. Obejmuje okres od momentu
poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem
do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu to działania
podejmowane w celu przygotowania dokumentacji
służącej uzyskaniu przez podatnika certyfikatów i zezwoleń
umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.
Koszty wprowadzenia na rynek obejmują m.in. koszty
badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej
do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE i znaku
bezpieczeństwa.

Koszty produkcji próbnej nowego produktu

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu

To m. in. cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie
nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia
produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–
6 i 8 KŚT. W ramach ulgi na prototyp podatnik może
odliczyć jednorazowo 30% ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środka trwałego dla celów uruchomienia
produkcji próbnej produktu, a nie odpisów amortyzacyjnych
(przy zachowaniu limitu w wysokości 10% dochodu
z działalności gospodarczej).

To koszty: badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji
niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku
CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania
zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów
lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu
lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu
ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia; badania
cyklu życia produktu; systemu weryfikacji technologii
środowiskowych.

Ulga na prototyp w praktyce

Przykład
W wyniku działalności B+R podatnik opracował nowy produkt.
Aby móc rozpocząć jego produkcję, podatnik musi nabyć
środek trwały, który będzie zaliczony do grupy 3-6 albo 8
klasyfikacji środków trwałych.
Podatnik w 2022 roku nabył nową maszynę za kwotę 500.000 zł.

W zeznaniu rocznym, składanym
za 2022 rok, podatnik będzie mógł
odliczyć w ramach ulgi na prototypy
150.000 zł odliczając je od podstawy
opodatkowania.
Tym samym, obciążenie podatkowe zmniejszy
się o 28.500 zł (przy założeniu, że podatnik jest
opodatkowany stawką 19%).

Jak możemy pomóc?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
wdrożenia ulgi na prototyp

Analiza prawa do skorzystania z ulgi na prototyp oraz innych ulg.
Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający) –
przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego
podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest
pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych
Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami
administracyjnymi.

Ulga na robotyzację
Sprawdź, czy będziesz
mógł zaoszczędzić
na zakupie robota!

Ulga na robotyzację
Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy wprowadziły ulgę podatkową na robotyzację. Ma ona
zachęcać przedsiębiorców do wprowadzania innowacji, a w szczególności do zakupu robotów.
Nowe rozwiązanie jest skierowane zarówno do przedsiębiorców będących podatnikami PIT oraz CIT.

Podatnik, poza prawem
do rozliczenia wydatków
jako kosztów uzyskania
przychodów poprzez
odpisy amortyzacyjne,
jest uprawniony do
odliczenia od podstawy
opodatkowania kwoty
stanowiącej 50%
kosztów poniesionych
na robotyzację.

Kwota odliczenia nie może
przekraczać uzyskanego
w danym roku dochodu
z pozarolniczej
działalności
gospodarczej.

Nabyte przez podatnika
roboty i inne maszyny
muszą być nowe,
pozyskane na rynku
pierwotnym.
Podatnik nie musi
prowadzić działalności
badawczo-rozwojowej.

Możesz skorzystać jednocześnie z ulgi na robotyzację oraz innych
ulg podatkowych: na ekspansję, na prototyp, ulgi B+R oraz IP Box.

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Robotem przemysłowym jest automatycznie sterowana,
programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub
mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody,
posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne
dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie
4 dodatkowe warunki.

Warunek 1. Wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi
i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania,
programowania, monitorowania lub diagnozowania.
Warunek 2. Jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi
procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania
produkcją, planowania lub projektowania produktów.
Warunek 3. Jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych
podobnych urządzeń.
Warunek 4. Jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym
podatnika.

Do jakich kosztów ma zastosowanie ulga
na robotyzację?
Kosztami poniesionymi na robotyzację są:
Koszt nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych;
maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych
funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą
zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do
tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem
przemysłowym.
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych
do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów
przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych
wyżej.
Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów
przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych o których mowa powyżej.

Ulga na robotyzacje ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych
na robotyzację w latach 2022-2026. Podobnie jak z innych ulg na innowację, również z ulgi na
robotyzację podatnik będzie mógł skorzystać na etapie składania rocznego zeznania
podatkowego.

Ulga na robotyzację w praktyce

Przykład
Podatnik nabył nową maszynę, która spełnia definicję robota
przemysłowego. Koszt nabycia maszyny to 500.000 zł.
Okres amortyzacji wynosi 5 lat, zatem roczne odpisy
amortyzacyjne będą wynosiły 100.000 zł.

W ramach ulgi na robotyzację,
podatnik w każdym roku będzie mógł
dodatkowo odliczyć od podatkowy
opodatkowania 50.000 zł.
Zatem roczna oszczędność podatkowa
wyniesie 9.500 zł, a w całym okresie amortyzacji
robota 47.500 zł (przy założeniu, że podatnik jest
opodatkowany stawką 19%).

Jak możemy pomóc?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
wdrożenia ulgi na robotyzację

Analiza prawa do skorzystania z ulgi na robotyzację oraz innych ulg.
Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający)
– przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego
podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest
pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami
administracyjnymi.

50% KUP
Sprawdź, czy Twoi
pracownicy mogą
z tego skorzystać!

50% KUP: autorskie koszty podatkowe
Preferencja umożliwia przedsiębiorcom efektywne zwiększenie wynagrodzeń pracowników
wykonujących pracę twórczą. Jeśli zatrudniasz pracowników wykonywujących pracę twórczą,
to najprawdopodobniej są oni uprawnieni do skorzystania z 50% KUP.

Na podstawie przepisów
ustawy o PIT, koszty
uzyskania przychodów
z tytułu korzystania przez
twórców z praw
autorskich i praw
pokrewnych lub
rozporządzania przez
nich tymi prawami,
wynoszą 50 proc.
uzyskanego
przychodu.

W praktyce grono
pracowników mogących
skorzystać z tej preferencji
jest bardzo szerokie.

Limit kosztów
autorskich wynosi
120 000 zł rocznie.
Należy pamiętać, że
jest to 50% przychodu,
od którego obliczone
wynagrodzenie wynosi
240 000 zł rocznie.

Autorskie koszty podatkowe zyskały na atrakcyjności od
początku 2022 roku.

50% KUP: co trzeba wiedzieć?
Główne założenia
Z preferencji mogą korzystać pracownicy zatrudnieni m.in. w branży IT,
tłumacze, publicyści, artyści, architekci, filmowcy, fotografowie oraz
pracownicy dydaktyczno-naukowi.

Koszty uzyskania przychodów w 50% wysokości mają zastosowanie
wyłącznie do wynagrodzeń stanowiących honorarium, nie zaś do
całego przychodu ze stosunku pracy.
W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, honorarium
to jednorazowe lub regularne wynagrodzenie za pracę z tytułu
korzystania bądź rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi
należne każdemu twórcy, artyście czy naukowcowi.

Osoby korzystające z 50% KUP powinny mieć wyodrębnione w swojej
umowie zarówno wynagrodzenie zasadnicze (niepodlegające
podwyższonym kosztom) oraz honorarium. Tylko jednoznaczne
wskazanie w umowie faktycznej wartości honorarium za wykonaną
przez pracownika pracę twórczą pozwala zastosować podwyższone
koszty uzyskania przychodów.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika nie może być
niższa aniżeli pensja minimalna.

50% KUP można stosować
w przypadku zatrudnienia
na podstawie:
• umowy o pracę,
• umowy zlecenia,
• umowy o dzieło.
Kluczowy jest skutek pracy - jakim
jest powstanie konkretnego dzieła oraz
przeniesienie praw autorskich z osoby
je wykonującej (pracownika lub
zleceniobiorcy) na osobę zamawiającą
(pracodawcę lub zleceniodawcę).

Jak możemy pomóc?
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie
50% KUP

Zapraszamy
do kontaktu!

Michał Rodak
Doradca Podatkowy
M +48 661 538 594
E michal.rodak@pl.gt.com

Analiza prawa do zastosowania 50% KUP.
Wsparcie przy określeniu, którzy pracownicy oraz jakie wyniki prac
kwalifikują się do objęcia preferencją.
Wprowadzenie stosownych zmian w obowiązującej
dokumentacji.
Wdrożenie nowych dokumentów.

Małgorzata Samborska
Doradca podatkowy
M +48 661 538 580
E malgorzata.samborska@pl.gt.com

Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.
Przeprowadzenie szkolenia dla działu płac w zakresie właściwego
stosowania 50% KUP.

Łukasz Boszko
Specjalista
M +48 601 720 873
E lukasz.boszko@pl.gt.com

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecna
w 140 krajach i zatrudniająca ponad 56 tys. pracowników. W Polsce działamy od 1993 roku.
Zespół 900 pracowników wspiera naszych klientów w obszarach takich jak audyt, doradztwo podatkowe,
doradztwo transakcyjne czy outsourcing płac i kadr oraz outsourcing księgowości.

Na co dzień dzielimy się wiedzą na
www.Grant Thornton.pl, Newsletterze
oraz Wiadomościach Podatkowych!

