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Nr uwagi Przepis1 
Przepis 

zmieniany 
projektem  

Propozycja PIIT PIIT – dodatkowy komentarz /Uzasadnienie stanowiska  

Uwaga nr 1 Art. 1 pkt 2) lit. c)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 pkt 2) lit. e)  

Ustawa z dnia 26 
lipca 1991 r. o 
podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych2 
(dalej: Ustawa o 
PIT) 
- Art. 26e ust. 6 
 
Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r. o 
podatku 
dochodowym od 
osób prawnych3 
(dalej: Ustawa o 
CIT) 
Ustawa o CIT 
- Art. 18d. ust. 6 
 

Usunięcie ust. 6.  
„Podatnikowi, który w roku 
podatkowym prowadził 
działalność na terenie 
specjalnej strefy 
ekonomicznej na 
podstawie zezwolenia, 
prawo do odliczenia 
przysługuje jedynie w 
odniesieniu do kosztów 
kwalifikowanych, które nie 
stanowią kosztów 
prowadzenia działalności 
objętej tym zezwoleniem.” 
 

Rekomendujemy umożliwienie przedsiębiorcom działającym na terenie 
Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej: SSE) korzystania z Ulgi podatkowej na 
działalność badawczo-rozwojową (dalej: Ulga B+R), pod warunkiem, że nie zostały 
one podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od 
podstawy opodatkowania. 
 
W świetle obowiązujących przepisów, regulujących funkcjonowanie 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie SSE, fakt, czy 
przedsiębiorca prowadzi w ramach działalności objętej zezwoleniem prace B+R 
(bądź nie) nie ma wpływu dla dostępność pomocy publicznej w formie zwolnienia z 
podatku CIT na działalność prowadzoną w SSE. Zezwolenie może zostać wydane 
na prowadzenie na terenie SSE działalności B+R, jednak nie jest to warunek 
obligatoryjny – działalność B+R jest jedną z możliwych do pojęcia aktywności 
w ramach SSE, jednak nie jedyną. Ponadto podejmowanie działalności B+R nie 
przekłada się na wzrost wielkości możliwej do skonsumowania dostępnej puli 
pomocy publicznej.  
 
Celem regulacji objętych art. 26e Ustawy o PIT oraz Art. 18d Ustawy o CIT jest 
natomiast premiowanie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność B+R, 
uznaną przez ustawodawcę za korzystną i szczególnie istotną dla gospodarki.  
 
W związku z tym, korzystanie z zachęty inwestycyjnej w postaci możliwości 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE w związku z planowaną 
inwestycją, spełniającą określone warunki uzyskania pomocy (wielkość 
poniesionych nakładów, ilość stworzonych nowych miejsc pracy, lokalizacja 

                                                           
1 Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dalej Ustawa) 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. 
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projektu), do których nie należy konieczność prowadzenia prac B+R, nie powinno 
negatywnie wpływać na możliwość skorzystania z innego instrumentu 
dedykowanego premiowaniu właśnie prowadzenie takich prac, który stanowi Ulga 
B+R.  
 
Są to dwa odrębne systemy zachęt podatkowych (z których tylko zwolnienie z CIT 
stanowi pomoc publiczną), oparte o różne kryteria i wymierzone we wspieranie 
gospodarki w różnych obszarach. W związku z tym, w sytuacji, w której 
przedsiębiorca wpisuje się w niezależne od siebie przesłanki skorzystania z 
obu instrumentów, powinien mieć taką możliwość.  
 
Dodatkowo, pragniemy podkreślić, iż Ulga B+R została wdrożona do polskiego 
systemu prawnego, aby zwiększyć liczbę podmiotów poświęcających czas swoich 
pracowników i dedykujących środki finansowe na działania, które przyniosą 
rezultaty w dłuższym okresie oraz aby zmotywować przedsiębiorstwa, które takie 
działania już podejmują do tego, aby ujawnić informacje odnośnie ponoszonych 
nakładów na prace B+R. W ten katalog wpisują się podatnicy prowadzący 
działalność na terenie SSE. 
 
Stąd też propozycja zmiany przepisów odnoszących się do Ulgi B+R w taki 
sposób, aby grona beneficjentów tych przepisów nie wykluczać 
przedsiębiorców działających na terenie SSE na podstawie zezwolenie, 
poprzez usunięcie ustępu 6 z art. 18d Ustawy, nie zaś zastąpienie go 
proponowanym brzmieniem. 
 
Przedsiębiorcy działający w SSE najczęściej nie prowadzą działalności B+R, w 
związku, z czym ci, którzy taką (uznaną za pożądaną przez ustawodawcę) 
działalność rozwijają, powinni być uprawnieni do korzystania z obu niezależnych 
instrumentów, służącym przecież zupełnie różnym celom. 
 
W związku z powyższym, rekomendujemy usunięcie niniejszego artykułu w pełnym 
jego brzmieniu.  
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Jednocześnie, gdyby takie rozwiązanie nie było możliwe do zaakceptowania, 
należałoby rozważyć działania pośrednie, które umożliwiałyby korzystanie  
z odliczenia przez podatników prowadzących działalność na terenie SSE, którzy 
jednocześnie: 

1. Prowadzą działalność B+R poza terenem SSE, lub 
2. Prowadzą działalność B+R na terenie SSE, ale nie jest ona objęta 

zakresem zezwolenia, lub 
3. Wykorzystali dostępną pulę zwolnienia i posiadają zezwolenie, ale ulga 

podatkowa na terenie SSE już im nie przysługuje.   
 

Znaczna część podmiotów działających obecnie w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych uzyskała zezwolenia na działalność w SSE w obszarze działalności 
produkcyjnej czy też w ramach sektora usług wspólnych. W zakres prowadzonej 
przez nich działalności często nie wchodziła natomiast działalność B+R. Zakres 
zezwoleń nie obejmuje tym samym kodów statystycznych działalności / produktów 
czy usług (na bazie klasyfikacji PKD lub PKWiU) dotyczących B+R, a przez to 
podmioty strefowe nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego dotyczącego 
działalności B+R na podstawie zezwolenia. Wraz z rozwojem ich biznesu jednak 
przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE 
obecnie prowadzą lub planują rozpoczęcie działalności B+R. Dochód 
wygenerowany przez prace B+R nie korzysta jednak ze zwolnienia podatkowego 
ze względu na: (1) wykorzystanie dostępnego limitu pomocy publicznej, lub (2) brak 
możliwości rozszerzenia przedmiotowego zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie SSE poprzez dodanie kodów statystycznych dla działalności B+R, lub 
(3) niewystarczającą wielkość nakładów inwestycyjnych czy nowych miejsc pracy 
dot. B+R, aby przekroczyć warunki brzegowe niezbędne do uzyskania nowego 
zezwolenia na działalność w SSE.  

 
Wprowadzenie możliwości skorzystania z Ulgi B+R dla przedsiębiorców 
działających w SSE może stanowić dla nich dodatkową motywację do rozwoju ich 
działalności, a także może przyczynić się do ugruntowania ich obecności w Polsce 
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w dłuższej perspektywie, w tym po 2026 r. tj. po zakończeniu obecnie 
obowiązującego okresu funkcjonowania SSE. Rozwój funkcji B+R wpłynie również 
pozytywnie na zwiększenie dochodów budżetowych państwa, nawet, jeżeli 
przedsiębiorcy z SSE będą mogli skorzystać z Ulgi B+R (procesy B+R cechują się, 
bowiem dużo wyższym poziomem rentowności niż nieskomplikowane procesy 
produkcyjne czy usługowe).  

 
Dzięki możliwości oferowania ulgi podmiotom działającym w SSE, władze SSE 
mogłyby także wykorzystać ten instrument do pobudzenia działalności 
innowacji/B+R, co na pewno wpisuje się w założenia Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. W przeciwnym razie podmioty strefowe jak też same 
strefy ekonomiczne, które są bardzo aktywne na polu działalności inwestycyjnej 
pozostaną poza głównym nurtem wzmocnienia innowacyjnego potencjału 
polskiej gospodarki.  
 
W przypadku chęci utrzymania zmienionego ust. 6, proponowalibyśmy takie 
przeformułowanie zapisu, które nie będzie budziło wątpliwości interpretacyjnych. 
Obecne brzmienie przepisu zostało sformułowane na tyle ogólnie, że metoda 
określenia, które koszty mogą, a które nie mogą stanowić podstawy dla odpisu z 
tytułu Ulgi B+R, będzie w całości wywodzona w ramach wykładni organów 
podatkowych.  
 
Istnieje, zatem, uzasadniona obawa, że praktyczne korzystanie z Ulgi B+R przez 
przedsiębiorców strefowych będzie istotnie utrudniane przez działania 
interpretacyjne organów podatkowych i tym samym powodować będzie obawy  
w zakresie możliwości korzystania z Ulgi B+R (co jest wbrew zamierzeniu ustawy). 
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie Ulgi B+R,  
w szczególności np. w kontekście wywodzonego przez Dyrektorów Izb Skarbowych 
obowiązku umieszczania w umowach o pracę zapisów dotyczących zatrudnienia 
do celów B+R, (co stało się przedmiotem opublikowanych niedawno wyjaśnień 
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Ministerstwa Finansów4), można spodziewać się, że tak nieprecyzyjny zapis 
doprowadzi do nakładania przez organy podatkowe obowiązku prowadzenia 
uciążliwej i żmudnej ewidencji przychodów, kosztów i rozliczeń, dalej – 
konieczności budowania przez podatników argumentacji na poparcie zastosowanej 
metodyki korzystania z Ulgi B+R, a w skrajnych przypadkach, nawet wywodzenia z 
zaproponowanego przepisu obowiązku wydzielania organizacyjnego działalności 
B+R z działalności strefowej (tzw. carve out), prowadzenia odrębnych ewidencji 
rachunkowych etc.  
 
Tym samym, jeżeli całkowite usunięcie ust. 6. nie byłoby możliwe, proponujemy 
zastąpienie zapisu  "w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią 
kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem", następującym: "w 
odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika 
uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie 
zezwolenia". 
 
Taki zapis powoduje, iż w przypadku prowadzania przez podatnika prac B+R w 
ramach: 
- działalności objętej zezwoleniem, 
- działalności nieobjętej zezwoleniem  
koszty działalności pozastrefowej mogłyby zostać wpisane w katalogi kosztów 
kwalifikowanych z tytułu Ulgi B+R.  
 

                                                           
4 Wyjaśnienia MF z dnia 18 maja 2017 r., http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-
badawczo-rozwojowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-
finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3
Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_ dostęp 25 maja 2017 r. 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
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Uwaga nr 2 Art. 1 pkt 2) lit. b) 
 
 
 
Art. 2 pkt 2) lit. b) 

Ustawa o PIT 
-  Art. 26e ust 3d.-
3i   
 
Ustawa o CIT  
- Art. 18d ust. 3d. 
– 3i. 
 
 

Usunięcie ust. 3d. – 3i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W naszej ocenie, odpis z tytułu Ulgi B+R nie stanowi pomocy publicznej w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: 
TFUE). Zgodnie z jego przepisami, za pomoc publiczną uznaje się „wszelką pomoc 
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę 
handlową między Państwami Członkowskimi.”  
Zgodnie z przepisami TFUE oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, aby 
dana instytucja została uznana za pomoc publiczną, musi spełniać łącznie cztery 
przesłanki: 
- wywoływać korzyść u przedsiębiorcy, 
- być środkiem selektywnym, 
- pochodzić z zasobów państwowych, 
- wpływać na handel między państwami członkowskimi. 
Z uwagi na fakt, że instytucja Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej CBR) jest 
elementem polityki ekonomicznej państwa, ukierunkowanej na wspieranie 
działalności innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej we wszystkich dziedzinach 
gospodarki, niezależnie od gałęzi czy regionu, w naszej ocenie trudno tutaj mówić 
o spełnieniu przesłanki selektywności.  
 
Sam fakt, że status CBR przyznawany jest decyzją ministra właściwego ds. 
gospodarki, a zatem aktem administracyjnym indywidualnym, nie może 
przesądzać o tym, że jest to środek selektywny. Nie ma, bowiem miejsca na 
uznanie administracyjne w przedmiocie nadania statusu CBR – minister ma za 
zadanie jedynie zweryfikować obiektywne przesłanki, tj. wartość przychodów 
podatnika, brak zaległości w należnościach publicznoprawnych oraz udział 
przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez podatnika usług B+R lub praw 
własności przemysłowej w całości wygenerowanych przychodów. Tryb przyznania 
statusu CBR nie opiera się na kryteriach subiektywnych, ocennych, nie podlega 
ograniczeniom, limitom ani żadnej innej weryfikacji. Krąg podmiotów uprawnionych 
do uzyskania statusu CBR nie został zawężony do konkretnych gałęzi gospodarki.  
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Tym samym, w naszej ocenie w przypadku podmiotów posiadających status CBR 
odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust 3a oraz 50% kosztów 
wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi pomocy, dla której zastosowanie ma art. 107 i 
108 Traktatu.  
 
W związku z powyższym, nie widząc podstawy do uznania wsparcia za pomoc 
publiczną rekomendujemy usunięcie z Ustawy o PIT oraz Ustawy o CIT ust. 3d. – 
3i. w proponowanym brzmieniu.  
 
Niezależnie od powyższego, chcielibyśmy wskazać na rozbieżność pomiędzy 
zapisami Art. 26e ust 3d. Ustawa o PIT oraz Art. 18d ust. 3d Ustawy o CIT, a 
argumentacją zaprezentowaną w uzasadnieniu projektu Ustawy. 
 
Zgodnie z brzmieniem projektu przepisu proponowanego ust. 3d., połowa kosztów, 
które zawarte zostały w katalogu wydatków opisanych w ust. 2 i 3, ponoszonych 
przez przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego, 
stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE. 
 
Jednakże, jak wynika z uzasadnienia projektu, intencją wnioskodawcy zmian było 
zakwalifikowanie, jako pomocy publicznej tylko tej części odpisu, która 
stanowi nadwyżkę nad wartością odpisu, do którego podatnik byłby 
uprawniony, gdyby tego statusu nie posiadał. W uzasadnieniu znalazła się 
następująca argumentacja: „ulga dla centrów badawczo-rozwojowych (w części 
dotyczącej osobnego katalogu kosztów kwalifikowanych oraz w części pochodzącej 
z podwyższenia limitu ogólnego katalogu kosztów kwalifikowanych o 50 punktów 
procentowych) będzie pomocą publiczną” 
 
Proponowany w projekcie zmiany Ustawy zapis pozostaje w sprzeczności z 
uzasadnieniem jego uwzględniania. Z brzmienia projektowanego przepisu wynika, 
bowiem, że pomocą publiczną objętych jest 50% rozpoznawanych kosztów 
kwalifikowanych opisanych w ust. 2 i 3, co stawiałoby podatników posiadających 
status CBR w niekorzystnej pozycji, względem pozostałych. Przy zachowaniu, 
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bowiem, takiego zapisu, tylko 75% kosztów stanowiących podstawę odpisu nie 
byłoby uznane za pomoc publiczną. Uzasadnienie projektu pozwala sądzić, że 
zaproponowane brzmienie ust. 3a. jest wynikiem niezamierzonej pomyłki. 
 
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że art. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zawierający progi, 
których przekroczenie powoduje wyłączenie zastosowania Rozporządzenia, 
posługuje się pojęciem projektu. Ani ustawa zmieniająca, ani dotychczasowe 
regulacje nie odwołują się do takiego pojęcia. W związku z tym, aby poprawnie 
dokonać subsumpcji przepisów, należałoby w każdym przypadku korzystania z Ulgi 
B+R przez podatnika o statusie CBR, dokonać identyfikacji projektu badawczo-
rozwojowego. 
 
Wiązałoby się z koniecznością prowadzenia żmudnej i szczegółowej ewidencji, co 
stoi w sprzeczności ze sposobem działania i funkcjonowania CBR.  W sytuacji wielu 
przedsiębiorców, którzy prowadzą prace B+R w sposób ciągły i nie stosują 
podejścia projektowego, byłoby to niemożliwe. Ponownie, więc, wynikiem przyjęcia 
ustawy w proponowanym kształcie byłaby niepewność, co do stosowania prawa i 
bardzo szerokie pole interpretacyjne dla wielu podmiotów objętych jej zakresem 
podmiotowym. 
 
Podsumowując, wnioskujemy o całkowitą rezygnację z propozycji traktowania 
Ulgi B+R udzielanej przedsiębiorcom posiadającym status CBR, jako pomocy 
publicznej, co w naszej ocenie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących 
przepisach odnośnie pomocy publicznej na poziomie krajowym jak i 
europejskim.  

Uwaga nr 3 Art. 1 pkt 2) lit. b) 
 
 
Art. 2 pkt 2) lit. b) 

Ustawa o PIT 
-  Art. 26e ust 3  
 
Ustawa o CIT  
- Art. 18d ust. 3 

Rozszerzenie katalogu 
kosztów dla CBR – 
dodanie: 
Art. Art. 26e/18d ust. 3a: 
(…) 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu Ustawy w przypadku podatników, o których 
mowa w ust. 3a (jednostek posiadających status CBR): „Zaznaczyć należy, że 
będzie to ten sam katalog kosztów, które centra badawczo-rozwojowe mogą 
obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 
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3) koszty ogólne i 
operacyjne, ponoszone 
bezpośrednio przy 
prowadzeniu działalności 
badawczo-rozwojowej , w 
szczególności, koszty 
energii, czynszu najmu 
lub dzierżawy gruntów, 
budynków, budowli i lokali 
stanowiących odrębną 
własność, 
wykorzystywanych do 
działalności badawczo-
rozwojowej. 
Art. 26e/18d ust. 3b – 
dodanie: 
W przypadku, o którym 
mowa w ust. 3a pkt 1 i 3. 

2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności, odpisywać na fundusz 
innowacyjności.” 
 
W katalogu kosztów kwalifikowanych wykazanych w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności, 
znalazły się m.in.: 
9)  [koszty] ogólne i operacyjne, ponoszone bezpośrednio przy prowadzeniu 
badań lub prac rozwojowych, w tym koszty zużycia materiałów i energii związane 
bezpośrednio z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych.  
 
Zaproponowana modyfikacja przepisu pozwoli na pełne ujęcie w ramach 
Ulgi B+R kosztów dotychczas będących kwalifikowanymi w rozumieniu ww. 
Rozporządzenia, co, jak się wydaje, wpisuje się w zamierzenia wnioskodawcy 
projektu. 

 Art. 1 pkt 2) lit. b)  
 

Ustawa o PIT 
- Art. 26e ust. 3a 
pkt 2) 
 
 
 

Zmiana polegająca na 
zastąpieniu: 
 
„2) koszty ekspertyz, 
opinii, usług doradczych i 
usług równorzędnych, 
badań wykonywanych na 
podstawie umowy, wiedzy 
technicznej i patentów lub 
licencji na chroniony 
wynalazek, uzyskanych 
od osób trzecich innych 
niż wymienione w ust. 2 
pkt 3 na warunkach 

W proponowanym ust. 3a Ustawy o PIT znalazł się zapis o usługach nabywanych 
od osób trzecich innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3, podczas gdy w Ustawie o 
CIT użyto sformułowania „podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3”.  
 
W naszej ocenie, taka różnica w bliźniaczych przepisach jest nieuzasadniona i 
może budzić wątpliwości na etapie stosowania prawa. Skoro użyto odmiennych 
sformułowań, wydaje się, że i zakres podmiotowy proponowanych regulacji 
powinien być inny – odwołując się, bowiem, do zasady racjonalnego 
ustawodawcy, należy skonkludować, że skoro ustawodawca używa odmiennych 
pojęć w dwóch analogicznych sytuacjach, to i desygnaty tych pojęć powinny być 
różne.  
 
Tym samym rekomendujemy ujednolicenie zapisów obu Ustaw w tym zakresie.  
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rynkowych i 
wykorzystywanych 
wyłącznie na potrzeby 
prowadzonej działalności 
badawczo-rozwojowej.” 
 
W sposób następujący: 
 
„2) koszty ekspertyz, 
opinii, usług doradczych i 
usług równorzędnych, 
badań wykonywanych na 
podstawie umowy, wiedzy 
technicznej i patentów lub 
licencji na chroniony 
wynalazek, uzyskanych 
od podmiotów innych niż 
wymienione w ust. 2 pkt 3 
na warunkach rynkowych 
i wykorzystywanych 
wyłącznie na potrzeby 
prowadzonej działalności 
badawczo-rozwojowej.” 
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Uwaga nr 4 Art. 1 pkt 2) lit b) 
 
 
Art. 2 pkt 2) lit. b) 

Ustawa o PIT  
- Art. 26e ust 3   
 
Ustawa o CIT 
- Art. 18d ust. 3 

Po ustępie 3. dodaje się 
ust. 3j. w brzmieniu 
następującym: 
 
3j.  Za koszty 
kwalifikowane uznaje się 
także dokonywane w 
danym roku podatkowym, 
zaliczane do kosztów 
uzyskania przychodów, 
odpisy amortyzacyjne od 
wartości niematerialnych i 
prawnych utworzonych na 
podstawie art. 16b ust 2. 
pkt 3). 

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie przeszkody skorzystania z Ulgi B+R w 
postaci rozpoznawania kosztów prac rozwojowych w formie kosztów 
aktywowanych.  
 
Ustawodawca zgodnie z art. 15 ust. 4a Ustawy o CIT, pozostawia podatnikom 
wybór w przedmiocie sposobu rozpoznawania kosztów prac rozwojowych: mogą 
oni dokonywać tego na bieżąco, albo jednorazowo w roku ich zakończenia albo 
poprzez utworzenie wartości niematerialnej, a następnie dokonywania od niej 
odpisów amortyzacyjnych. W obecnym stanie prawnym podatnicy korzystający z tej 
ostatniej możliwości nie mają prawa do skorzystania z Ulgi B+R, bowiem ich 
wydatki na prace rozwojowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w 
rozumieniu Ustawy o CIT (kosztem są jedynie odpisy amortyzacyjne).  
 
Jest to ograniczenie nieuzasadnione, gdyż podatnicy ci tak samo prowadzą 
działalność B+R, a zatem tak samo realizują cele kierunkowe Ulgi B+R, stąd też 
takie ukształtowanie rozważany art. 26e/18d wydaje się być nieuzasadnione.  
 
Wnioskowana zmiana umożliwi podatnikom, którzy korzystając z przyznanego 
przez ustawodawcę prawa do wyboru metody ukosztowienia prac rozwojowych, 
rozpoznają je poprzez tworzenie wartości niematerialnej i prawnej. Co więcej, 
zmiana ta korzystnie wpłynie na akumulację kapitału intelektualnego w Polsce – 
często, bowiem zdarza się, że w ramach grup kapitałowych, prace rozwojowe 
kapitalizowane są w innych krajach (np. w kraju spółki-matki), właśnie ze względu 
na korzystniejsze przepisy podatkowe. Proponowany przepis zachęci podatników 
do lokowania praw wartości intelektualnej w Polsce. 

Uwaga nr 5 - Ustawa o CIT 
- Art. 18f. 

Wprowadzenie do 
polskiego systemu 

prawnego konstrukcji 
„Patent Box”. 

W Polsce nadal brak zachęt podatkowych odnoszących się do przychodów 
osiąganych z praw własności intelektualnej. Jest to kluczowy element, który jest 
wskazywany przez przedsiębiorstwa, jako podnoszący atrakcyjność do lokowania i 
rozwijania funkcji B+R w Polsce. Tym samym, przyczyni się do wzrostu 
przychodów, który opodatkowane byłyby w Polsce. Przykładem takiego 
rozwiązania jest wprowadzenie mechanizmu Patent Box.  
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Jego wprowadzenie będzie stanowiło realną zachętę do lokowania projektów B+R 
oraz rejestracji praw ochrony własności intelektualnej w Polsce, dla których obecnie 
pierwszym wyborem byłaby np. Wielka Brytania. W większości krajów UE takie 
zachęty już obowiązują lub są aktualnie wprowadzane, dlatego Polska także 
powinna jak najszybciej wprowadzić takie rozwiązanie, co umożliwi jej równy start 
w rywalizacji o przyciąganie nowych inwestycji, szczególnie w obszarze innowacji 
oraz badań i rozwoju. Również opracowane wytyczne OECD w zakresie konstrukcji 
Patent Box w ramach pakietu BEPS (Base Erosion Profit Shifting) wskazują, iż 
preferencyjne traktowanie przychodów z praw własności intelektualnej może być 
oferowane podatnikom, którzy efektywnie prowadzili prace B+R prowadzące do 
wygenerowania własności intelektualnej5. Powyższe obostrzenie może oznaczać, 
iż funkcje B+R będą relokowane (np. z Polski) do innych jurysdykcji podatkowych.  
 
Tym samym, rekomendujemy by w ramach Ustawy wprowadzony został 
mechanizm niższego opodatkowania przychodów z praw własności intelektualnej 
w Polsce (np. za pomocą Patent Box). Jego wprowadzenie stanowiłoby zachętę do 
utrzymania dotychczasowych działalności B+R oraz wzrostu zainteresowania 
inwestorów do lokowania funkcji B+R w Polsce. 
 

 

 

                                                           
5 http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm 
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