
  

  

 

 

 

 

Planowane wprowadzenie od 2019 roku preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez 
prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box) wraz z dostępnymi już zachętami umożliwią 
przedsiębiorcom otrzymanie wsparcia finansowego na każdym etapie procesu powstawania innowacji: 
od pomysłu do komercjalizacji. 
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Wrzesień 2018 

„Innovation Box” – domknięcie łańcucha zachęt na działalność rozwojową 

Mniejsze opodatkowanie innowacyjnych produktów 

Aktualnie dla przedsiębiorców dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności 
innowacyjnej, które tworzą swoisty łańcuch mechanizmów wspierających proces od tworzenia i rozwoju 
w przedsiębiorstwach kompetencji B+R poprzez aktywne podejmowanie i rozwijanie działalności badawczo-
rozwojowej i opracowywanie innowacji, kończąc na wdrożeniu do działalności gospodarczej wypracowanych 
produktów, procesów lub usług. 

Zaproponowaną zachętę, nazwaną „Innovation Box”, „IP Box”, należy traktować jako komplementarny 
element i „zamknięcie” łańcucha wspierania innowacji. Celem Innovation Box jest wspieranie 
przedsiębiorców rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy, technologie, umożliwiając 
im czerpanie dodatkowych korzyści podatkowych z tytułu realizowania działalności B+R oraz 
komercjalizowania jej wyników. 

 

Innovation Box 

Zgodnie z przedstawionym projektem przepisów Innovation Box umożliwi zastosowanie preferencyjnej 
5 proc. stawki podatku dochodowego od dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. 
Im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji 
(tj. w działalność B+R dotyczącą prawa własności intelektualnej) tym większa będzie potencjalna 
do osiągnięcia korzyść podatkowa. Preferencyjna stawka ma zastosowanie przez cały okres ochrony 
prawa własności intelektualnej.  

 



Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian 

zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte 

są wciąż aktualne.  
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Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. 

 

© 2018 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 

stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

kpmg.pl 

Potencjalna korzyść z tytułu ulgi podatkowej na B+R oraz Innovation Box 

Poglądowa kalkulacja korzyści za 2019 rok dla podatnika, który samodzielnie i w całości opracował chroniony 
produkt oraz uzyskuje wyłącznie dochody kwalifikowane do Innovation Box: 

 

 
Bez ulgi podatkowej 

na B+R i  
Innovation Box 

Ulga podatkowa  
na B+R, ale bez 
Innovation Box 

Ulga podatkowa  
na B+R oraz  

Innovation Box 

Koszty kwalifikowane B+R 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Podstawa opodatkowania 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Odliczenie z tytułu ulgi 
podatkowej na B+R 

- 10 000 000 10 000 000 

Podstawa opodatkowania  
po odliczeniu 

20 000 000 10 000 000 10 000 000 

Stawka podatku CIT 19% 19% 5% 

Wartość podatku 3 800 000 1 900 000 500 000 

Korzyść - 1 900 000 3 300 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak możemy pomóc? 

Doradcy KPMG z Grupy Innowacji, Ulg i Dotacji pomogą zidentyfikować zakres i istotę działalności 
innowacyjnej, zakwalifikować do niej odpowiednie koszty i przygotować dokumentację pozwalającą 
na skorzystanie w efektywny sposób z dostępnych instrumentów wsparcia działalności badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej w firmie. 

Jako część KPMG R&D Incentives Network posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji projektów 
związanych z wykorzystaniem IP Box oraz innych form wsparcia innowacyjności na całym świecie: 

 ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania 
ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł na każdym etapie łańcucha tworzenia 
innowacji; 

 przeprowadzimy analizę „track and trace”: identyfikacja i śledzenie kosztów działalności innowacyjnej 
kwalifikującej się do Innovation Box oraz innych źródeł wsparcia; 

 dokonamy kalkulacji dochodu na potrzeby wykorzystania Innovation Box; 

 przygotujemy dokumentację na potrzeby ubiegania się oraz późniejszej kontroli otrzymanego wsparcia; 

 doradzimy jak ukształtować działalność innowacyjną w przedsiębiorstwie celem pełnego wykorzystania 
dostępnego łańcucha wspierania innowacji. 
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