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Przepisy o Polskim Ładzie wprowadziły w 2022 r. nowe ulgi podatkowe 

dotyczące produkcji i innowacji, jak: ulga na robotyzację, na prototyp 

oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Z kolei 

dotychczasowe ulgi na badania i rozwój (B+R) oraz ulga IP Box zostały 

zmodyfikowane, aby ułatwić podatnikom ich wykorzystanie.  

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi preferencjami, gdyż 

można uzyskać dzięki nim istotną obniżkę podatku CIT. 

 

Ulga na prototyp 

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy opracowują nowy produkt, 

dotychczas niefunkcjonujący na rynku lub produkt innowacyjny w skali firmy. Ulga 

dotyczy tylko produktów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem 

usług. W ramach ulgi będzie można odliczyć  koszty produkcji próbnej (np. koszty 

nabycia lub ulepszenia środków trwałych do produkcji nowego produktu, koszty 

nabycia materiałów i surowców niezbędnych do produkcji próbnej) oraz  koszty 

wprowadzenia na rynek nowego produktu (np. koszty badań, ekspertyz, 

dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu). Odliczeniu od podstawy 

opodatkowania podlega 30% kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek 

nowego produktu, nie więcej niż 10% dochodu podatnika. Z ulgi będzie można 

skorzystać w zeznaniu składanym  za rok podatkowy, w którym poniesiono 

ww. koszty lub w kolejnych sześciu latach podatkowych – jeżeli dochód lub strata 

podatnika nie pozwala na odliczenia ulgi w całości lub w części. 

 

Ulga na robotyzację 

Ulga jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą zastosować roboty 

przemysłowe w celu usprawnienia produkcji. W ramach ulgi można będzie odliczyć 

koszty poniesione na robotyzację, których katalog zawiera m.in. koszty nabycia 

fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy 
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funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, w tym opłaty leasingowe 

dotyczące robotów przemysłowych, koszty oprogramowania do obsługi robotów 

przemysłowych oraz koszty usług szkoleniowych. Ulga uprawnia do odliczenia 

od podstawy opodatkowania 50% tych kosztów. Ulga jest limitowana czasowo 

i przysługiwać będzie w latach 2022-2026. Odliczenia kosztów dokonuje się 

w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty uprawniające do ulgi 

lub w kolejnych sześciu latach podatkowych – jeżeli dochód lub strata podatnika 

nie pozwala na odliczenie ulgi w całości lub w części. 

 

Ulga na ekspansję 

To ulga, z której stosunkowo łatwo skorzystać. Polega na możliwości odliczenia 

od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów 

ze sprzedaży produktów. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty uczestnictwa 

w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań 

produktów, certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych, 

przygotowania dokumentacji do przetargu. Uprawnionym do ulgi jest podatnik, 

który przez 2 następne lata po poniesieniu kosztów zwiększy przychody 

ze sprzedaży swoich produktów albo osiągnie przychody ze sprzedaży produktów 

dotychczas nieoferowanych na rynku krajowym lub na rynkach zagranicznych. 

Ulga jest limitowana do wysokości dochodu podatnika, nie więcej niż 1.000.000 

zł w roku podatkowym. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym 

poniesione są wydatki lub w kolejnych sześciu latach podatkowych – jeśli dochód 

lub strata podatnika nie pozwala na pełne ich odliczenie. 

 

Rozszerzenie ulgi na badania i rozwój (B+R) 

Mechanizm ulgi B+R polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków 

poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Ulga dotyczy prac związanych 

z nowym produktem, usługą lub procesem. W związku z nowelizacją 

od 2022 r. zwiększy się do 200% (poprzednio 150%) kwota przysługującego 

odliczenia kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status Centrum 

Badawczo-Rozwojowego (CBR). Natomiast podatnicy nieposiadający statusu CBR 

uzyskali możliwość odliczenia 200% (poprzednio 100%) kosztów wynagrodzeń 

pracowników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. 

 

Ulga na innowacyjnych pracowników 

Ulga jest rozwinięciem ulgi B+R i obejmuje przedsiębiorców zatrudniających 

pracowników (na umowę o  pracę, umowy cywilnoprawne, w tym dotyczące praw 

autorskich) do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Z ulgi mogą 

skorzystać podatnicy, którzy z uwagi na poniesioną stratę lub za niski dochód 
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nie dokonali przysługującego im odliczenia z tytułu ulgi B+R. Ulga polega 

na zmniejszeniu kwoty zaliczek na podatek PIT oraz zryczałtowanego 

podatku PIT o iloczyn kwoty nieodliczonej ulgi B+R i stawki podatku 

obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Z ulgi można 

skorzystać, jeśli czas pracy pracownika przeznaczonej na realizację działalności 

badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym 

miesiącu.  

 

Łączenie IP BOX i B+R 

Nowe rozwiązanie umożliwia równoległe korzystanie z ulgi B+R przez 

podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest 

preferencją IP Box. Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane określone 

w przepisach o uldze B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia 

lub ulepszenia przez podatnika tego kwalifikowanego prawa. 

  



 

JDP Drapała & Partners Kontakt:  office@jdp-law.pl 

+ 48 22 246 00 30 

Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

jdp-law.pl 

 

 

 
4 

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. / Numer KRS: 0000880140 /  Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 
NIP: 7010056483 / REGON: 140887753 

 

NEWSLETTER | LUTY 2022 

 

 

Kontakt :  

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu 

z naszymi ekspertami.  

 

 

 

 

Dorota Dąbrowska 

Doradca podatkowy 

Tax Manager 

dorota.dabrowska@jdp-law.pl  

 

 

 

 

Magdalena Zasiewska 

Doradca podatkowy 

Head of Taxes 

magdalena.zasiewska@jdp-law.pl  

 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym newsletterze są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru 
reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale 
nie należy traktować jako porady prawnej ani ofert handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, 
strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych 
w newsletterze. 
 

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w celach: (i) informowania o wykonywaniu zawodu oraz 

działalności z nim związanej, (ii) prowadzenia korespondencji (iii) archiwizacji jest JDP DRAPAŁA & PARTNERS 

Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

znajdą Państwo na tej stronie. 

mailto:dorota.dabrowska@jdp-law.pl
mailto:magdalena.zasiewska@jdp-law.pl
https://jdp-law.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-newsletter/

