
Ulga na robotyzację przemysłową
propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
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Agenda

1. Główne założenia ulgi

2. Definicja robota przemysłowego

3. Koszty robotyzacji

4. Sesja pytań i odpowiedzi
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➢ Nadrzędnym celem ulgi jest promocja rozwoju robotyzacji

przemysłowej w polskich przedsiębiorstwach.

➢ Projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już

obowiązującej i sprawdzonej ulgi na badania i rozwój.

➢ Przedsiębiorcy, prowadzący działalność przemysłową (produkcyjną),

otrzymają prawo do dodatkowego odliczenia 50% kosztów

robotyzacji, które pozwolą im wejść w czwartą rewolucję

przemysłową (Przemysł 4.0).

➢ Definicja robota przemysłowego zostanie umieszczona w ustawach o

PIT i CIT. Definicja powstała na podstawie normy ISO 8373:2012.

➢ Ulga będzie miała charakter czasowy: 5 lat od 1 stycznia 2021 r.
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Robot przemysłowy oznacza maszynę:

• automatycznie sterowaną,

• programowalną,

• wielozadaniową,

• stacjonarną lub mobilną,

• o co najmniej 3 stopniach swobody,

• posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne,

• dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

➢ wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub

monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,

➢ jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne

podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania

produktów,

➢ jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń, oraz

➢ jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.
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Koszt nabycia fabrycznie 
nowych maszyn i urządzeń 

peryferyjnych

Koszt wartości 
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i prawnych niezbędnych do 
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i przyjęcia do używania 
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Usługi szkoleniowe 
nabywane w związku
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przemysłowych

Agenda
Główne 

założenia ulgi
Definicja robota 
przemysłowego

Koszty 
robotyzacji

Sesja pytań
i odpowiedzi

25.08.2020



ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel.: +48 22 123 45 67

fax :+48 22 123 45 67

www.mf.gov.pl

Agenda
Główne 

założenia ulgi
Definicja robota 
przemysłowego

Koszty 
robotyzacji

Sesja pytań
i odpowiedzi

Koszty robotyzacji obejmą koszty nabycia:

➢ robotów przemysłowych,

➢ urządzeń peryferyjnych, funkcjonalnie związanych z robotami, 

➢ maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy służących do zapewnienia 

bezpieczeństwa i ergonomii korzystania z robota przemysłowego,

➢ maszyn lub urządzeń służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, 

monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,

➢ urządzeń do interakcji człowiek-maszyna.
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Przez urządzenia peryferyjne rozumie się, w szczególności:

• jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, 

• pozycjonery jedno- i wieloosiowe,

• tory jezdne, 

• słupowysięgniki, 

• obrotniki,

• nastawniki,

• stacji czyszczące,

• złącza kolizyjne,

• efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

• nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia w tym cięcia 

laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, 

szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, 

zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i 

rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, 

wykonywania pomiarów,

• obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, 

wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.
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Koszty nabycia wartości niematerialnych

i prawnych niezbędnych do poprawnego 

uruchomienia i przyjęcia do używania robotów 

przemysłowych oraz innych środków trwałych, 

opisanych na poprzednim slajdzie.

Wydatki na wartości 
niematerialne

i prawne
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Koszty nabycia usług szkoleniowych, 

dotyczących maszyn, urządzeń, systemów, lub 

wartości niematerialnych i prawnych, o których 

mowa na poprzednich slajdach, nabywanych w 

związku z robotem przemysłowym.
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Opłaty, ustalone w umowie leasingu 

finansowego, o którym mowa w art. 23f ustawy 

PIT/ art. 17f ustawy CIT, dotyczącej środków 

trwałych wskazanych na poprzednich slajdach, 

jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy 

leasingu finansujący przenosi na korzystającego 

własność tych środków trwałych.

Leasing finansowy na 
nabycie robotów 
przemysłowych
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Prosimy o przesyłanie komentarzy na adres: 

lukasz.kusmierz@mf.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r.
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Dziękujemy za uwagę. 

25.08.2020


