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Prezydent podpisał ustawę przewidującą m.in. 

istotny wzrost odpisów od 2018 roku oraz 

dopuszczenie odliczenia umów cywilnoprawnych 

 

Listopad 2017 

 

W skrócie 

 

W dniu 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę znacznie uatrakcyjniającą warunki korzystania  

z funkcjonującej od 1 stycznia 2016 r. ulgi badawczo-rozwojowej (Ulga B+R). 

 

 

 

Podwyższenie 

dotychczasowych 

limitów odliczeń 

Uchwalony przez Sejm projekt 

ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego 

działalności innowacyjnej 

przewiduje m.in. podwyższenie 

dotychczasowych limitów 

odliczeń w podatkach 

dochodowych z 50% i 30% 

(zależnie od kategorii kosztu 

kwalifikowanego i wielkości 

podatnika) do 100% wysokości 

kosztów kwalifikowanych, 

niezależnie od ich kategorii 

oraz wielkości danego 

podatnika (co dotychczas 

różnicowało wysokość 

dopuszczalnych limitów 

odpisu).  

Oznacza to, że wszyscy 

podatnicy korzystający z Ulgi 

B+R będą mogli poczynając od 

2018 r. zaoszczędzić w podatku 

dochodowym 19zł na każde 

100zł poniesionych kosztów 

kwalifikowanych.  

Rozszerzenie zakresu 

Ulgi B+R 

Zgodnie z obecnymi zasadami 

podatnicy mogą odliczyć w 

ramach Ulgi B+R jedynie 

koszty pracownicze ponoszone 

w związku z zatrudnieniem 

osób na umowę o prace. 

Natomiast projekt ustawy 

przewiduje, że prawo do 

odliczenia obejmie również 

koszty osób wykonujących dla 

podatników usługi na potrzeby 

działalności B+R na podstawie 

umowy o dzieło lub umowy 

zlecenia. 

Nowe przepisy doprecyzowują 

również, że z Ulgi B+R będą 

mogli skorzystać także 

podatnicy, którzy w roku 

podatkowym prowadzili 

działalność na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej 

na podstawie zezwolenia, w 

odniesieniu do kosztów 

kwalifikowanych, które nie 

stanowią kosztów prowadzenia 

działalności objętej tym 

zezwoleniem. 

Wyjątkowe korzyści dla 

Centrów Badawczo-

Rozwojowych (CBR) 

Projekt ustawy zakłada 

specjalne traktowanie dla 

podmiotów posiadających 

status CBR. Według 

proponowanych zapisów CBR 

będzie mogło odliczać w Uldze 

B+R 150% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych, do 

których będzie mogło zaliczyć 

amortyzację budynków i 

budowli, a także nabyte 

ekspertyzy, opinie, usługi 

doradcze i równorzędne od 

podmiotów innych niż 

jednostki naukowe (czego nie 

mogą robić pozostałe 

podmioty).  
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Status projektu ustawy 

24 listopada br. ustawa została 

podpisana przez Prezydenta. 

Zgodnie z założeniami 

ustawodawcy, zmiany w 

zakresie funkcjonowania Ulgi 

B+R wejdą w życie z dniem  

1 stycznia 2018 r.

 

Porozmawiajmy: 

Marcin Sidelnik 

Partner 

tel: +48 502 184 961 

marcin.sidelnik@pwc.com 

Beata Cichocka-Tylman 

Dyrektor 

tel: +48 519 506 527 

beata.tylman@pwc.com 

Jacek Zimoch 

Starszy Menedżer 

tel: +48 502 184 165 

jacek.zimoch@pwc.com 

 

Grzegorz Kuś 

Starszy Menedżer 

tel: +48 519 507 208 

grzegorz.kus@pwc.com 

  

 


