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Wstęp

InnovaTree
Ulga B+R

Ulga B+R
Ulga podatkowa na badania i rozwój to instrument fiskalny, który 

pozwala podatnikom CIT i PIT podwójnie odliczyć od podstawy 

opodatkowania koszty kwalifikowane poniesione na działalność 

badawczo-rozwojową. 

Firmy mogą wykorzystać podatkowo dany wydatek B+R w 200%: 

najpierw ujmując go jako koszt uzyskania przychodu (100%), 

następnie odpisując 100% tego samego wydatku

od obliczonej już podstawy opodatkowania, w przypadku centrum 

badawczo-rozwojowego można odpisać do 150%. 

Przykładowo, przy opodatkowaniu 19% podatkiem CIT, przedsiębiorca 

wydając w roku na działalność B+R 1 mln zł odzyskuje poprzez ulgę 

B+R 190 000 zł poniesionych nakładów.
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InnovaTree
Ulga B+R

Poznajmy się
InnovaTree to buWkowa firma doradcza. Wspieramy 
klientów niezależnie od branży i skali 
działalności. Świadczymy usługi z zakresu:
• pozyskiwania dotacji;
• rozliczenia dofinansowania;
• wprowadzania ulg podatkowych;
• pozyskiwania ochrony własności intelektualnej.

Posiadamy interdyscyplinarny zespół oraz biura w 
trzech dużych miastach w Polsce: Gdynia, 
Warszawa, Wrocław
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Dział doradczy tworzą eksperci naukowo-gospodarczy 
związani kiedyś z takimi instytucjami jak: Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisja 
Europejska.

Wierzymy, że każdy sukces InnovaTree opiera się na 
dwóch filarach: naszym zespole i naszej kulturze. 
Uważamy, że wyjątkowi ludzie pracujący we właściwej 
kulturze są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Nasza 
kultura jest zakorzeniona w naszym DNA: określa to, 
kim jesteśmy, w jaki sposób wykonujemy naszą pracę i 
jak radzimy sobie z przeciwnościami. Pracujemy, 
zatrudniamy, kształcimy i promujemy nasz zespół w 
oparciu o powyższe wartości.

Nasza kultura

Nie uważamy, że wiemy już wszystko. 
Zatrudniamy najlepszych specjalistów 
po to, by wszystkiego móc się 
dowiedzieć.

Doradztwo to coś 
więcej niż udzielanie 
porad

Dr inż. Szymon Talbierz
Partner Zarządzający InnovaTree
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Aby skorzystać z ulgi B+R należy

Aby skorzystać z ulgi B+R nie trzeba być 
innowacyjnym na skalę światową, anie
nawet na skalę kraju. Wystarczy prowadzić 
działania, które są innowacyjne na skalę
przedsiębiorstwa. Dla uznania, że mamy do 
czynienia z działalnością rozwojową, 
wystarczające jest wprowadzenie 
zmiany/ulepszenia w istniejącym już w 
przedsiębiorstwie produkcie/usłudze na 
poziomie przedsiębiorstwa. Działalność 
badawczo-rozwojowa to zarówno zmiana 
dająca zupełnie nowy produkt jak również 
zmiana cząstkowa, prowadząca do 
udoskonalenia produktu lub procesu. 

Płaci podatek 
dochodowy

Udoskonalać 
procesy 

produkcyjne

Rozwijać 
produkty

lub



3 fakty o uldze B+R

Firm rozliczających ulgę badawczo-rozwojową 

pozytywnie ocenia ten mechanizm podatkowy.
96%

33% Aż o 1/3 wzrosła liczba firm, które wykorzystały ulgę na 

prace badawczo-rozwojowe w 2019 roku.

Według danych Ministerstwa Finansów, podatnicy CIT za 

2019 rok odliczyli od podstawy opodatkowania 2.162 mln 

zł (wzrost o 29%), a podatnicy PIT odliczyli 275 mln zł.

2,1 mld PLN



InnovaTree
Ulga B+R

Korzyści z wdrożenia 
ulgi B+R

Przykładowo firma w której koszty osobowe 
związane z prowadzeniem działań B+R wynoszą 
500 tys. PLN, a pozostałe koszty 1 mln PLN 
może zaoszczędzić w danym roku podatkowym 
285 tys. PLN. Środki zwrócone przez urząd 
skarbowy mogą być przeznaczone na dowolnie 
wybrany cel. Większość podatników przeznacza 
je na kolejne inwestycje w firmie.  
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Dodatkowe środki 
pieniężne

W ramach ulgi B+R można rozliczyć tzw. wkład 
własny do projektu dotacyjnego tj. tą cześć 
wydatków, którą firma musiała pokryć z 
własnych środków pieniężnych. Dla przykładu 
firma która realizowała projekt Szybka Ścieżka 
(POIR 1.1.1.)  i otrzymała dofinansowanie na 
poziomie 60% może pozostałe 40% rozliczyć w 
ramach ulgi B+R. 

Ulga B+R uzupełnia 
dotacje

Nie wszyscy podatnicy są świadomi możliwości 
złożenia korekty zeznania podatkowego  w celu 
rozliczenia ulgi B+R z ubiegłych lat. Podatnicy 
maja możliwość skorygowania deklaracji do 5 
lat wstecz. Co ważne – nie jest istotny czas 
trwania projektu badawczo rozwojowego 
gdyż ulgę rozliczamy w roku poniesienia 
kosztów kwalifikowanych. 

5 lat wstecz
InnovaWon Box to rodzaj zachęty podatkowej, 
dzięki której firmy mogą zapłacić znacząco 
mniejszy 5% podatek CIT/PIT. Konieczne jest 
jednak, aby przychody z tytułu praw własności 
intelektualnej wynikały z wcześniej 
przeprowadzonych prac B+R. Zarówno w 
przypadku IP Box jak i Ulgi B+R można 
prowadzić analizę kosztów działalności B+R. W 
związku z tym wprowadzenie ulgi B+R może 
być dobrym przyczółkiem do skorzystania w 
przyszłości z IP Box. 

IP Box 
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Ulga B+R 
w 4 krokach
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Czym jest działalność́ badawczo-
rozwojowa? 
Definicja działalności badawczo-rozwojowej obejmuje: działalność
twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, która
podejmowana jest w sposób systematyczny, w celu zwiększenia
zasobów wiedzy oraz wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia
nowych rozwiązań.

Jeśli Państwa firma prowadzi prace mające na celu opracowanie
nowych lub usprawnienie istniejących produktów, procesów bądź
usług, przeprowadza testy, próby swoich produktów lub procesów,
tworzy prototypy - warto sprawdzić, czy związane z tym działania oraz
ponoszone koszty kwalifikują się do uzyskania ulgi B+R.

Dzięki dodatkowemu odliczeniu kosztów związanych z działalnością
badawczo – rozwojową od podstawy opodatkowania, możecie Państwo
obniżyć swoje roczne opodatkowanie w podatku dochodowym CIT/PIT
lub zwiększyć stratę podatkową i uzyskać ulgę B+R w przeciągu
kolejnych 6 lat podatkowych.
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w Czym są koszty kwalifikowane? 
Kolejnym krokiem do wdrożeniu mechanizmu ulgi B+R jest przypisanie 
do zidentyfikowanych działań oraz projektów badawczo-rozwojowych 
kosztów poniesionych na ich realizację. 

Do kosztów kwalifikowanych, związanych z prowadzaniem działań 
B+R zaliczamy w szczególności:

• koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z 
prowadzoną działalnością badawczo- rozwojową,

• koszty pracownicze związane bezpośrednio z realizacją działalności
badawczo-rozwojowej,

• odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej,
z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i 
lokali będących odrębną własnością. 

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć również:

• zakup niebędącego środkami trwałymi sprzętu
specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w 
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

• odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej 
wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności
badawczo-rozwojowej.

• nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

• koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na 
wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

• ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, 
świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez 
podmiot będący jednostką naukową, a także nabycie od 
takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań
naukowych, na potrzeby działalności badawczo- rozwojowej. 



11

03
 Ew

id
en

cj
a

W celu skorzystania z ulgi B+R konieczne jest wyodrębnienie kosztów
kwalifikowanych w swojej ewidencji księgowej. Wystarczy ująć te koszty w 
odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej dla celów rachunkowych, np. na 
kontach pozabilansowych do ksiąg pomocniczych. Ważne, aby zastosowany 
sposób wyodrębnienia umożliwiał zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych 
odnoszących się do prowadzonych działań B+R. 

Jednym z najczęściej rozliczanych kosztów kwalifikowanych są koszty osobowe. 
W tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność. Ewidencja czasu pracy 
powinna jasno wskazywać ile czasu pracownik poświęcił na prace badawczo-
rozwojowe. 

W przypadku używania materiałów i surowców do projektów badawczo-
rozwojowych, ich ewidencja powinna być odpowiednio powiązana fakturami 
nabycia. 

Wyodre ̨bnienie
kosztów kwalifikowanych
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Ustawodawca nie narzuca sposobu 
dokumentowania działań badawczo-
rozwojowych. Sposób zbierania dokumentacji 
zależy wyłącznie od wewnętrznych procedur 
oraz standardów przedsiębiorstwa.

Złotym standardem jest aby dokumentacja 
była prowadzona na bieżąco i opisywała 
działania związane z prowadzonym projektem 
badawczo-rozwojowym. Często przedsiębiorcy 
zakładają w tym celu odpowiednie dzienniki 
badań lub karty projektów badawczo-
rozwojowych. Karta projektu powinna 
opisywać wszystkie prowadzone działania w 
sposób na tyle szczegółowy, aby w przypadku 
kontroli nie pojawiły się żadne wątpliwości, że
dane zadanie było niezbędne w procesie 
badawczo-rozwojowym. Powszechnie 
stosowaną praktyką jest dołączanie do karty 
projektu wyników badań, testów, analiz czy 
opinii. 

Ostatnim krokiem na drodze do wdrożenia ulgi 
B+R jest złożenie deklaracji CIT-BR lub PIT-BR. 
W tym celu należy uzupełnić formularz 
udostępniony na plarormie administracji 
skarbowej.  

Dokumentowanie działalności
badawczo-rozwojowej 

CIT-BR lub PIT-BR



Case study

InnovaTree
Ulga B+R

Przykłady działań, które 
można rozliczyć w ramach 
ulgi B+R

Aby skorzystać z ulgi B+R nie trzeba być innowacyjnym na 

skalę światową czy krajową. Wystarczy zgodnie z 

ustawową definicją działalności badawczo-rozwojowej 

prowadzić działania, które są innowacyjne na skalę

przedsiębiorstwa. 
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„Zawsze zagłębiamy się w szczegóły, 

dopóki nie zrozumiemy rzeczywistości, 

która nas otacza. Zawsze zadajemy sobie 

pytania „czy to prawda?” i „dlaczego?”, 

aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny.”

- Dr inż. Natalia Kujawska 

Partner InnovaTree

• stworzenie i testowanie nowej receptury kleju do 
drewna

• usprawnienie procesu produkcji 

• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na 
środowisko poprzez zastosowanie alternatywnych 
materiałów

• znaczące zmniejszenie odpadów dzięki zmianom 
procesu wytwarzania 

• opracowanie nowych zastosowań istniejących
produktów

• integracja kilku procesów wytwarzania w jeden 
zautomatyzowany proces, zwiększający wydajność

• badanie oddziaływania zmian parametrów procesu 
wytwarzania na polepszenie właściwości użytkowych
wyrobów

• testowanie nowych materiałów lub surowców, które
będą mogły zostać wykorzystane przy produkcji 
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Produkcja maszyn
Firma w ostatnim roku podatkowym prowadziła 

kilka projektów, w ramach których powstały 

prototypy gotowych maszyn. Budowa w/w 

urządzeń wiązała się z zakupem materiałów 

takich jak stal, silniki czy sprężarki. Łącznie firma 

wydała 1,2 mln PLN na ten cel. Ze względu na 

to, że firma prowadziła działania badawczo-

rozwojowe rozliczyła w ramach ulgi B+R 100% 

kosztów związanych z budową prototypowych 

urządzeń dzięki czemu oszczędziła 228 tys. PLN.
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Koszty kwalifikowane

1,2 mln PLN

Zatrudnienie

200 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

228
tys. PLN
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Branża spożywcza
Firma z branży spożywczej w ramach 

prowadzonej działalności rozwojowej 

współpracowała z kilkoma podmiotami 

zewnętrznymi zlecając im przeprowadzanie 

badań laboratoryjnych swoich nowych 

produktów. W śród nich znalazły się prywatne 

laboratoria oraz uczelnie wyższe. Podatnik mógł 

rozliczy w ramach ulgi B+R koszty związane ze 

zleceniem badań uczelni wyższej, które wyniosły 

finalnie 210 tys. PLN. Firma zaoszczędziła w ten 

sposób ponad 39 tys. PLN
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Koszty kwalifikowane

205 tys. PLN

Zatrudnienie

50 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

39
tys. PLN
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Motoryzacja
Dział rozwoju prowadził kilka wewnętrznych 

projektów rozwojowych. Firma zleciła 

zewnętrznej jednostce naukowo badawczej 

przeprowadzenie analizy komputerowej w 

oparciu o specjalistyczny program do symulacji 

Metodą Elementów Skończonych (MES). Koszt 

analizy wyniósł 150 tys. PLN. Do ulgi badawczo-

rozwojowej finalnie zaliczono 890 tys. PLN w 

tym koszty osobowe pracowników 

zatrudnionych w dziale rozwoju. Ulga 

podatkowa wyniosła 169 tys. PLN
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Koszty kwalifikowane

889 tys. PLN

Zatrudnienie

150 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

169
tys. PLN
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IT
Sotware House, który od 5 lat tworzy także 

własne oprogramowanie. W ramach analizy 

zidentyfikowaliśmy kilka projektów 

kwalifikujących się do ujęcia w ramach ulgi B+R. 

Firma pracowała m.in. nad tworzeniem nowego 

oraz ulepszaniem istniejącego specjalistycznego 

oprogramowania dla branży geologicznej. Do 

w/w prac był wykorzystywany sprzęt 

komputerowy, od którego były dokonywane 

odpisy amortyzacyjne. Firma prowadziła 

ewidencję, dzięki której udało się określić 

wykorzystanie sprzętu w działalności B+R. 

Finalnie w ramach ulgi podatkowej B+R udało 

się rozliczyć 120 tys. PLN
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Koszty kwalifikowane

631 tys. PLN

Zatrudnienie

85 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

120
tys. PLN
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Branża chemiczna
Firma z branży chemicznej zajmująca się od 

ponad 20 lat produkcją specjalistycznych klejów. 

W ramach prowadzonej działalności badawczej 

dział B+R opracował unikatową formułę, która nie 

była do tej pory stosowana przez konkurencję. W 

związku z tym firma postanowiła opatentować 

swoje nowatorskie rozwiązanie. Do kosztów ulgi 

B+R zaliczyliśmy wynagrodzenie rzecznika 

patentowego (10 tys. PLN) oraz opłaty urzędowe. 

Łącznie wszystkie koszty patentowe wyniosły 82 

tys. PLN, a po dodaniu pozostałych kosztów 

kwalifikowanych korzyść podatkowa finalnie 

wyniosła 180 tys. PLN
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Koszty kwalifikowane

947 tys. PLN

Zatrudnienie

125 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

180
tys. PLN
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Przetwórstwo 
przemysłowe

Nasz klient zidentyfikował koszty osobowe 

związane z działalnością badawczo-rozwojową na 

poziomie 7,2 mln zł. Po szczegółowej analizie 

składników kosztów oraz kalkulacji kosztów w 

oparciu o prowadzoną ewidencję czasu pracy 

poświęconego na projekty badawczo-rozwojowe, 

wyliczyliśmy koszty kwalifikowane do ulgi na 

poziomie sięgnęły 3,7 mln PLN. Po rozliczeniu ulgi 

B+R firma odzyskała 785 tys. zł. 
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Koszty kwalifikowane

7,2 mln PLN

Zatrudnienie

500 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

785
tys. PLN
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Branża spożywcza
Podatnik działający od lat w branży spożywczej w 

ramach prowadzonego wewnętrznie projektu 

rozwojowego wypracował we własnym zakresie 

wartość niematerialną i prawną, którą następnie 

amortyzował. Miesięczna stawka amortyzacji 

wyniosła 35 tys. PLN. Firma miała możliwość 

rozliczenia w ramach ulgi B+R 100% odpisów 

amortyzacyjnych. Finalnie korzyść podatkowa dla 

podatnika po doliczeniu pozostałych kosztów 

kwalifikowanych wyniosła 125 tys. PLN
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Koszty kwalifikowane

657 tys. PLN

Zatrudnienie

230 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

125
tys. PLN
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Farmacja
Uznana firma farmaceutyczna prowadziła w 

ostatnim roku podatkowym kilka projektów 

badawczych. Na potrzeby ich realizacji należało 

zakupić drobny sprzęt do działu analiz i badania 

jakości m.in. pipety automatyczne, wagosuszarki

czy wzorniki masy. Całkowity koszt zakupu sprzętu 

został dodany do kosztów kwalifikowanych ulgi 

B+R. Finalnie firma dzięki uldze B+R 

wygenerowała 650 tys. PLN oszczędności.
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Koszty kwalifikowane

3,4 mln PLN

Zatrudnienie

430 osób

Zakres usług

Wdrożenie ulgi B+R

650
tys. PLN



Jak możemy pomóc?

InnovaTree
Ulga B+R
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Oferujemy pełne wsparcie dotyczące wdrożenia ulgi B+R.  Przeprowadzamy klientów przez cały proces 
uzyskania ulgi, od identyfikacji działań B+R aż po wsparcie podczas kontroli skarbowej.

W pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie Analizy Prawno Techniczno-Ekonomicznej. Ponadto 
dla firm, które są zainteresowane bieżącą asystą naszego eksperta od ulg podatkowych proponujemy 
miesięczny abonament.

Pełne i prawidłowe rozliczenie ulgi B+R wymaga nie tylko kompetencji prawno-podatkowych, ale też 
technicznych. Dlatego w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie analizy zakresu działalności 
badawczo-rozwojowej. Dzięki niej: zidentyfikujemy i zmapujemy działalność badawczo rozwojową w firmie; 
zidentyfikujemy koszty działalności B+R oraz finalnie będziemy w stanie określić, czy i w jakim zakresie firma 
może skorzystać z ulgi na badania i rozwój. Wynik analizy wieńczy Raport. 

// 1    Analiza Prawno-Techniczno–Ekonomiczna

// 2   Miesięczny abonament

Dokumentowanie działalności badawczo-rozwojowej jest jednym z podstawowych obowiązków podatnika 
chcącego skorzystać z ulgi B+R. Warto, aby dokumentacja prac B+R była prowadzona na bieżąco i opisywała 
w merytoryczny sposób działania podatnika w zakresie projektów badawczo-rozwojowych.

W związku z powyższym firmom, które są ̨ zainteresowane bieżącą asystą naszego eksperta od ulg 
podatkowych proponujemy miesięczny abonament. Zakres naszego wsparcia obejmuje: 

• wdrożenie dokumentacji projektowej zgodnej z najlepszymi praktykami zarządzania projektami 
badawczo-rozwojowymi.

• prowadzenie listy  zidentyfikowanych projektów kwalifikujących się do uznania za projekty B+R wraz z 
kartami projektu potwierdzającymi twórczość, systematyczność i zwiększenie zasobów wiedzy itd.

• bieżące prowadzenie ewidencji kosztów kwalifikowanych (materiałów, surowców)
• prowadzenie ewidencji pracowników uczestniczących w projekcie 
• Zestawienie pozostałych kosztów kwalifikowanych do odliczenia od podstawy opodatkowania
• wypełnianie załącznika CIT/BR lub PIT/BR do deklaracji podatkowej (raz w roku).
• bieżąca analiza zmian w prawie podatkowym – dostarczanie informacji o potencjalnie najkorzystniejszych 

rozwiązaniach podatkowych
• przygotowanie w razie konieczności wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie 

indywidualnej interpretacji podatkowej. 
• stały audyt prowadzonych projektów w kontekście podstawy rozliczenia Ulgi B+R
• przygotowanie rekomendacji w zakresie księgowania kosztów B+R – dostosowanie planu kont celem 

przejrzystej ewidencji kosztów, dostosowanie dokumentów wewnętrznych firmy do potrzeb ewidencji 
księgowej kosztów B+R. 
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Często zadawane pytania

InnovaTree
Ulga B+R

Jakie warunki należy spełnić, aby dany wydatek 

mógł zostać uznany za koszt kwalifikowany i 

podatnik mógł skorzystać z ulgi B+R 

• koszty na działalność badawczo-rozwojową muszą 

stanowić dla podatnika koszty uzyskania 

przychodów w rozumieniu ustawy PIT i CIT,

• koszty na działalność badawczo-rozwojową 

mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów 

kwalifikowanych,

• podatnik nie prowadził w roku podatkowym 

działalności na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie zezwolenia,

• podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-

rozwojowej,

• podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty 

kwalifikowane podlegające odliczeniu,

• kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie 

przekroczyła limitów określonych w ustawach PIT i 

CIT,

• koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone 

podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

Kto może rozliczać ulgę B+R?

Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie 

od wielkości, formy prawnej czy profilu działalności 

gospodarczej, który realizuje działania badawczo-

rozwojowe tj. „działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób 

systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz 

wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań”.

Czy uzyskanie ulgi B+R wymaga przejścia 

procedury składania i oceny wniosków 

analogicznej do procedur znanych z dotacji 

unijnych? 

NIE. Skorzystanie z ulgi wiąże się z obowiązkiem złożenia 

odpowiedniego załącznika do rocznego zeznania 

podatkowego:

• Załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-

8B, lub

• Załącznik PIT/BR do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Podatnik zobowiązany jest natomiast do prowadzenia 

ewidencji kosztów rozliczanych jako koszty działań 

badawczo-rozwojowych. 

Czy aby skorzystać z ulgi B+R konieczne jest 

wykazanie poziomu innowacyjności co najmniej 

na skalę regionu? 

NIE. Dla uznania, że mamy do czynienia z działalnością 

rozwojową, wystarczające jest wprowadzenie 

zmian/ulepszenia w istniejącym już w przedsiębiorstwie 

produkcie/usłudze na poziomie przedsiębiorstwa. 

Działalność badawczo-rozwojowa to zarówno zmiana 

dająca zupełnie nowy produkt jak również zmiana 

cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu lub 

procesu. 

Czy aby rozliczyć ulgę B+R prowadzone działania 

badawczo-rozwojowe muszą zakończyć się 

sukcesem? 

NIE. Prace badawczo- rozwojowe nie muszą zakończyć 

się sukcesem. Tym samym podatnik ma prawo ująć 

koszty kwalifikowane nawet w przypadku, gdy produkt 

ostatecznie nie wszedł na rynek lub nie rozpoczęto 

nawet jego produkcji (produkt nie przeszedł testów itp.). 

Tym samym liczy się fakt poniesienia wydatku 

traktowanego jako koszt kwalifikowany, a nie efekt 

zakończonych prac. 
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Nigdy nie spoczywamy na laurach — wiemy, że zawsze 
możemy osiągnąć 10 razy więcej. Wierzymy, że prawie 
wszystko jest możliwe. Zawsze jesteśmy gotowi do działania 
i zawsze jesteśmy w fazie twórczej — tak jak w pierwszym 
dniu naszej działalności.

- Dr inż. Natalia Kujawska / Partner InnovaTree

Jesteśmy zarówno umysłami ścisłymi, jak i twórcami. Od 
naszego zespołu oczekujemy nie tylko logicznego i 
abstrakcyjnego myślenia, lecz także szalonej kreatywności i 
zdolności do nieliniowego rozumowania.

Poznajmy się

Nie wystarcza nam zadowalająca jakość — chcemy, aby 
wszystko, co robimy, było najlepsze. Nieustannie 
wprowadzamy innowacje i dążymy do tego, aby osiągać 
doskonałość 

- Paweł Sieczkowski / Partner InnovaTree
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Nie dzielimy Klientów na "małych" i "dużych". Wszystkim należy się z 

naszej strony ten sam, najwyższy poziom obsługi.

InnovaTree
Ulga B+R

Nasi Klienci
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Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do 
klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co 
najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do 
współpracy z InnovaTree.

- Dominik Piekarski / Prezes Zarządu Opoczno Sp. z o.o.

W imieniu firmy Promar pragnę wyrazić zadowolenie ze współpracy z 
firmą InnovaTree. Usługi firmy InnovaTree świadczone są na wysokim 
poziomie, a zaangażowanie ich zespołu w realizację zadań, 
elastyczność oraz umiejętności dostosowane są do specyfiki naszej 
branży.

- Robert Śmiałek / Dyrektor Działu Rozwoju Promar PPH Sp. z 
o.o.

Potwierdzam, że firma InnovaTree Sp. z o.o. jest firmą godna polecenia, 
która przy prowadzeniu naszego projektu wykazuje się profesjonalizmem, 
wysoką jakością świadczonych usług, a przede wszystkim doświadczeniem 
zawodowym co przyczynia się do efektywnej współpracy na każdym 
etapie realizacji projektu.

- Dariusz Gaszek / MDM NT Sp. z o.o.

Co o nas mówią?



Dodatkowe usługi

InnovaTree
Ulga B+R

Rekomendujemy dodatkowe usługi związane z 
innowacjami oraz rozwojem przedsiębiorstw.

POZYSKANIE 
DOTACJI

Wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji.

ROZLICZANIE 
DOTACJI

Oferujemy pełen pakiet usług związany z 
rozliczaniem zewnętrznego finansowania. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
DOTACJĄ

Kompleksowy przegląd dokumentacji 
projektowej. Rekomendujemy działania naprawcze.

ULGA B+R

Wdrażamy ulgi podatkowe na badania i rozwój.

ZNAKI
TOWAROWE

Dokonujemy nowych zgłoszeń oraz rozszerzenia 
ochrony znaków.

IP BOX

Innowacyjne 5% podatku. Innovaaon Box to rodzaj 
zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą 
zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT.

PATENTY
WZORY PRZEMYSŁOWE

Dokonujemy zgłoszeń zarówno na terenie Polski, 
Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach świata.

BADANIE STANU 
TECHNIKI

Przeprowadzamy badania zdolności 
patentowej wynalazków, stanu techniki.

BADANIE STATUSU 
MŚP

Określamy status przedsiębiorstw zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014.
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Jeśli potrzebujesz wsparcia 
we wdrożeniu ulgi B+R, 
skontaktuj się z nami 

Dr inż. Szymon Talbierz
Partner InnovaTreee
Tel.: +48 506 304 718
E-mail: szymon.talbierz@innovatree.pl

Paweł Sieczkowski
Partner InnovaTreee
Tel.: +48 502 095 440
E-mail: pawel.sieczkowski@innovatree.pl

Kontakt

InnovaTree
Ulga B+R



www.innovatree.pl

Thank You
for Business With Us

Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza praca jest chroniona przepisami 
prawa autorskiego. Wykonanie kserokopii lub powielanie inną metodą 
oraz rozpowszechnianie bez zgody InnovaTree Sp. z o.o. w całości lub 

części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 
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