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Wstęp
Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce najnowszy raport z badania 
przeprowadzonego przez KPMG w Polsce. Po raz kolejny przebadaliśmy firmy prowadzące 
działalność innowacyjną, aby dowiedzieć się ile z nich korzysta z ulgi badawczo-rozwojowej 
(B+R), jakie są największe problemy z nią związane oraz jakie są plany przedsiębiorstw 
odnośnie korzystania z odliczeń w przyszłości.

Ulga B+R pozwala na obniżenie podatku dochodowego PIT i CIT z tytułu prowadzenia 
działalności innowacyjnej. Od 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące 
ulgi badawczo-rozwojowej, które znacząco rozszerzyły katalog kosztów kwalifikowanych 
i zwiększyły kwoty podlegające odliczeniu. Od 2019 roku przedsiębiorstwa mogą natomiast 
skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% (IP BOX) na dochody 
uzyskane z praw własności intelektualnej.

Badanie potwierdza, że każdego roku zwiększa się liczba firm, które korzystają z ulgi 
badawczo-rozwojowej. Wzrasta świadomość istnienia tego instrumentu i kosztów, jakie 
mogą zostać odliczone od podatku. Przedsiębiorstwa wykazują również chęć dalszego 
inwestowania w prace innowacyjne.

Mamy nadzieję, że lektura wniosków z przeprowadzonego badania dostarczy Państwu wielu 
ciekawych spostrzeżeń dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Liczymy, że 
raport zachęci do dalszego pogłębiania wiedzy na temat tego rozwiązania podatkowego.

Kiejstut Żagun
Dyrektor KPMG
Doradztwo podatkowe
Szef zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji
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Kluczowe wnioski
W 2018 roku aż

Wciąż aż

badanych firm 
prowadzących działalność 
polegającą na rozwoju 
produktów, procesów 
i usług skorzystało z ulgi na 
B+R. Było to ponad 3 razy 
więcej niż w poprzednim 
roku. 

firm wskazuje, że 
największe problemy 
sprawia niepewność, czy 
ich działalność kwalifikuje 
się do skorzystania z ulgi.

Przedsiębiorstwa do wykorzystania ulgi 
badawczo-rozwojowej w 2018 r. skłoniło 
przede wszystkim 

43%

doprecyzowanie 
przepisów 
i wymogów 
kwalifikacyjnych.

42%
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W blisko

przypadków pieniądze 
zaoszczędzone na 
uldze B+R pozwalają 
na realizację nowych 
projektów.

Spośród pozostałych instrumentów 
wsparcia działalności badawczo-rozwojowej 
najpopularniejsze są

Dla prawie co piątego badanego preferencyjna 
stawka opodatkowania IP BOX będzie stanowiła

80%

dotacje na projekty 
lub infrastrukturę.

zachętę do 
używania patentu 
jako środka 
ochrony własności 
intelektualnej.
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W procesie pozyskania ulgi B+R w Polsce 
jedyną przewidzianą drogą instytucjonalnego 
potwierdzenia spełniania definicji B+R przez 
poszczególne obszary działalności może 
być wystąpienie przez podatników 
z wnioskiem o indywidualną interpretację, 
która zdaje się nie spełniać w tym zakresie 
swojej roli. Przepisy dotyczące ulgi nie 
wymagają od podatników sporządzania 
raportów uzasadniających spełnianie 
definicji działalności B+R, czy też 
pozyskiwania potwierdzenia odnośnie 
spełniania przesłanek ulgi B+R od jednostek 
zewnętrznych. Warto wspomnieć, 
że problem niepewności w zakresie 
możliwości zakwalifikowania projektów 
do ulgi był niejednokrotnie analizowany na 
podstawie podobnych zachęt podatkowych 
dostępnych globalnie. W niektórych krajach 
wprowadzono procesy pre-ewaluacji, tak 
jak w norweskiej uldze SkatteFUNN, gdzie 
wszystkie projekty muszą w pierwszej 
kolejności zostać zaakceptowane przez 
norweski instytut badawczy. 

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkim firmom 
przysługuje możliwość odliczenia od 
podstawy opodatkowania 100% kosztów 
poniesionych na działalność badawczo-
rozwojową, a sam katalog kosztów 
kwalifikowanych został znacząco rozszerzony. 
Z możliwości odliczenia nawet 150% tych 
wydatków mogą się natomiast cieszyć 
firmy posiadające status centrów badawczo-
rozwojowych. Korzyści płynące z ulgi 
B+R zostały więc znacząco zwiększone, 
w stosunku do 50% kosztów, jakie mogły 
odliczać w roku poprzedzającym firmy 
z sektora MŚP i 30-50% przysługujących 
dużym przedsiębiorstwom. Ponadto 
doprecyzowano przepisy w zakresie 
kwalifikowania wydatków na usługi firm 
zewnętrznych, czy rozliczania czasu pracy 
pracowników zaangażowanych w działalność 
innowacyjną. Polska na tle innych państw 
UE stała się krajem, który oferuje jedne 
z najbardziej preferencyjnych stawek 
odliczeń, a co za tym idzie korzyści dla 
przedsiębiorstw płynące z ulgi B+R.

Badanie dotyczące ulgi badawczo-
rozwojowej jest przeprowadzane przez 
KPMG w Polsce od 2017 roku. Regularność 
przeprowadzania analiz, począwszy od 
pierwszego roku funkcjonowania ulgi B+R, 
pozwala wyciągać wnioski i obserwować, 
jak zmienia się poziom wykorzystania tego 

instrumentu. Dzięki corocznemu badaniu 
jesteśmy w stanie dostrzec, jak kolejne 
zmiany regulacyjne, które mają stymulować 
innowacyjność firm działających w Polsce, 
wpływają na aktywność badawczo-
rozwojową przedsiębiorstw.

Odsetek przedsiębiorstw, które skorzystały z ulgi B+R

20172016
14%11% 43%

2018
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego.

Ulga B+R a polskie firmy
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Powody, dla których przedsiębiorstwa nie skorzystały z ulgi na B+R za 
2017 i 2018 rok

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego. Na pytanie odpowiadały firmy, które nie skorzystały z ulgi B+R w danym roku. 
Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Niepewność czy działalność 
kwalifikuje się do ulgi podatkowej

Zbyt małe korzyści/odliczenia

Duże ryzyko zakwestionowania 
odliczenia przez organ skarbowy

Brak pewności co do poprawnego 
alokowania kosztów do ulgi

Koszty ponoszone przez firmę w ramach 
działalności B+R nie mieszczą się 

w katalogu kosztów kwalifikowanych

Brak wiedzy o istnieniu ulgi

52%

42%

33%

33%

30%

33%

19%

19%

26%

12%

14%

19%

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Powody, dla których firmy zmieniły podejście i wykorzystały ulgę 
badawczo-rozwojową w 2018 roku

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego. Na pytanie odpowiadały firmy, które skorzystały z ulgi B+R w 2018 roku, a nie 
skorzystały w 2017 roku. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Doprecyzowanie przepisów w zakresie ulgi 
i bardziej klarowne wymogi od roku 2018

Zwiększona korzyść finansowa dzięki 
większym odpisom w uldze od 2018 roku

Rozszerzenie katalogu kosztów 
kwalifikowanych do ulgi od roku 2018

Projekty B+R nie były wcześniej 
realizowane

77%

63%

37%

20%
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Odsetek firm, które skorzystały z innych 
form wsparcia działalności badawczo-
rozwojowej w 2018 roku

Inne formy wsparcia działalności  
badawczo-rozwojowej wykorzystywane 
przez firmy w 2018 roku

46%
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego.

Polska Strefa Inwestycji

Dotacja na projekty lub infrastrukturę B+R

Podwyższone Koszty Uzyskania Przychodu dla inżynierów 
zaangażowanych w projekty B+R

13%

54%
33%

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-
2027 jest wciąż w fazie projektowania, 
jednak wszystko wskazuje na to, 
że Polska nadal będzie mogła liczyć 
na największą alokację środków 
unijnych, a nacisk zostanie położony 
przede wszystkim na cele tematyczne 
związane z tworzeniem innowacji 
i działalnością B+R. Komisja Europejska 
zapowiedziała również stworzenie 
największego, ogólnowspólnotowego 
programu B+R „Horizon Europe”, 
wspierającego projekty badawczo-
rozwojowe m.in. w formie dotacji. 
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Możliwości, jakie dają firmom pieniądze zaoszczędzone na skorzystaniu 
z ulgi B+R

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Realizacja nowych projektów

Doposażenie w sprzęt B+R

Zwiększenie wynagrodzeń dla osób 
prowadzących badania i rozwój

Zatrudnienie nowych osób do 
prowadzenia działalności B+R

79%

51%

14%

14%

Według badania KPMG z ulgi 
badawczo-rozwojowej skorzystało 
w 2018 roku aż 43% firm, ponad 
trzykrotnie więcej niż w roku 
poprzedzającym wprowadzenie 
rozszerzenia limitów i kategorii 
kosztów kwalifikowanych. Ponad 
połowa spośród uprawnionych 
przedsiębiorstw, które nie 
skorzystały z instrumentu w 2017 
roku, wskazywała, że nie była 
wówczas pewna, czy ich działalność 
mogłaby zostać do niego 
zakwalifikowana.

Ankietowani wskazywali, że do 
skorzystania z ulgi w ostatnim 
roku skłoniło ich przede wszystkim 
doprecyzowanie przepisów oraz 
zwiększenie korzyści finansowej 
z odpisów w uldze. Niewątpliwie 
optymistyczny jest fakt, że każdego 
roku z ulgi korzysta więcej firm, 
a spośród ankietowanych aż 52% 
planuje odliczyć koszty z działalnośći 
B+R za 2019 rok. Większość 
przedsiębiorstw zaoszczędzone 
pieniądze przeznaczyła na 
realizację nowych projektów bądź 
doposażenie w sprzęt badawczo-
rozwojowy.

Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że nadal 14% 
przedsiębiorstw nie skorzystało 

z ulgi z powodu braku wiedzy 
o istnieniu tego instrumentu. 
Dodatkowo głównym czynnikiem 
hamującym przedsiębiorstwa 
przed skorzystaniem 
z ulgi jest niepewność, czy ich 
działalność kwalifikuje się do 
ulgi oraz formalizm związany 
z jej wykorzystaniem. Brak 
instytucjonalnych mechanizmów 
weryfikacji projektów oraz jasnych 
wymogów odnośnie dokumentowania 
obszarów działalności, które 
podlegają uldze B+R są obszarami, 
które wymagają szczególnej uwagi. 
53% firm przeznacza mniej niż 
1% przychodów na działalność 
B+R, a 92% spółek nie przewiduje 
wzrostu kosztów działalności 
badawczo-rozwojowej do roku 
2022 większego niż 5%. Do tego 
29% ankietowanych firm nie 
współpracuje z innymi podmiotami 
przy realizacji prac B+R. Pomimo 
wprowadzenia zachęt podatkowych 
na działalność B+R od 2016 roku, 
wskaźnik intensywności prac 
badawczo-rozwojowych w sektorze 
przedsiębiorstw (BERD) wyniósł 
0,67% PKB w roku 2017 w Polsce, 
co jest wartością o połowę niższą 
niż średnia UE.

Kiejstut Żagun
Dyrektor KPMG
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Największe problemy przy korzystaniu z ulgi B+R za 2018 rok

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego. Na pytanie odpowiadały firmy, które skorzystały z ulgi B+R za 2018 rok. 
Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Zidentyfikowanie, które projekty/działania w firmie 
klasyfikują się jako działalność badawczo-rozwojowa

Formalizm związany z wykorzystaniem ulgi

Klasyfikacja i alokacja kosztów jako koszty kwalifikowane 
do ulgi

Ewidencja czasu pracy pracowników realizujących 
działalność badawczo-rozwojową

Brak informacji, jakie dokumenty podatnik powinien 
przygotować, aby uzasadnić spełnianie definicji  

badawczo-rozwojowej przez realizowane działania

Ewidencja rachunkowa kosztów kwalifikowanych

56%

53%

33%

16%

14%

9%

39% firm posiada w swoich 
strukturach wyodrębniony dział 
B+R albo inny zajmujący się 
tworzeniem lub ulepszaniem 
produktów, technologii bądź 
usług.
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Procent przychodów przeznaczanych w firmach na działalność B+R

Prognozowany wzrost kosztów związanych z działalnością B+R w badanych 
firmach w przeciągu kolejnych 3 lat (2019-2022)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego.

Powyżej 3%

Od 1 do 1,9%

Mniej niż 1%

Podmioty powiązane/partnerskie 
(w ramach grupy)

Podmioty zewnętrzne  
– przedsiębiorstwa niepowiązane

Podmioty zewnętrzne  
– jednostki naukowe

Brak współpracy, projekty 
wykonywane wyłącznie przez 
pracowników spółki

Od 2 do 2,9%

Powyżej 10%

Poniżej 5 %

Spadek

Od 5 do 9,9%

4%

25%

15%

12%

18%

3%

10%

18%

1%

53%

49%

92%

Podmioty, z którymi firmy współpracują przy pracach badawczo-
rozwojowych
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Prawa własności intelektualnej, z których firmy korzystają w celu ochrony 
wyników prac badawczo-rozwojowych

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Brak jakiejkolwiek ochrony realizowanych prac  
badawczo-rozwojowych

Wzór użytkowy

Patent

Wzór przemysłowy

Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 
czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

Autorskie prawo do programu komputerowego

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

Prawo z rejestracji produktu leczniczego  
i produktu weterynaryjnego

Topografia układu scalonego

38%

30%

28%

22%

2%

13%

2%

3%

1%

W rankingu Global Innovation Index 2019 
Polska zajmuje 28 miejsce pod względem 
zgłoszeń patentowych, 45 miejsce pod 
względem międzynarodowych zgłoszeń 
patentowych oraz 27 miejsce pod względem 
wzorów użytkowych w relacji do PKB. 

Fakt, że preferencyjna stawka 
opodatkowania IP BOX nie będzie stanowiła 
zachęty do skorzystania ze środków ochrony 
własności intelektualnej może wynikać 
z niepewności odnośnie tego, w jaki 
sposób w praktyce będzie funkcjonował 
wprowadzony od 2019 roku instrument 
wsparcia. Należy jednak zaznaczyć, że 
dla wielu przedsiębiorstw prowadzących 
projekty rozwojowe samodzielnie oraz 
wdrażających ich rezultaty, IP Box może 
być ważną alternatywą lub uzupełnieniem 
dla ulgi B+R, m.in. z uwagi na ponoszenie 
przez firmy kosztów, które nie znalazły się 
w katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi 
(takich jak umowy B2B).
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Środki ochrony praw własności intelektualnej, do skorzystania z których 
zachętą będzie preferencyjna stawka opodatkowania w wysokości 5% (IP BOX)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Preferencyjna stawka opodatkowania IP BOX nie 
będzie stanowiła zachęty

Patent

Wzór użytkowy

Wzór przemysłowy

Autorskie prawo do programu komputerowego

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

Prawo z rejestracji produktu leczniczego  
i produktu weterynaryjnego

Topografia układu scalonego

57%

18%

17%

16%

1%

10%

1%

1%

0%

Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 
czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
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Badanie dotyczące ulgi B+R zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego 
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 100 małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Badanie zostało 
przeprowadzone w lipcu 2019 roku z pomocą firmy Norstat. Ankietowanymi byli członkowie 
kadry zarządzającej oraz szefowie działów finansowych.

Metryczka

Stanowisko

Wielkość przedsiębiorstwa

Prezes, członek zarządu

Firmy małe

Dyrektor jednostki, kierownik 
działu

Firmy duże

Inne

Właściciel, współwłaściciel

Firmy średnie

11%

15%

29%

69%

35%

5%

36%
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