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Zaprasza do udziału w projekcie: 

 

ULGA BADAWCZO ROZWOJOWA  

Szanowni Państwo, 

Ustawodawca w ostatnim okresie podjął działania nakierunkowane na zaostrzenie regulacji 

podatkowych. Warto jednak wskazać także na instytucje wprowadzone przez ustawodawcę 

w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych podatników. Takim mechanizmem jest tzw. ulga 

badawczo rozwojowa (dalej: ulga). Instytucja ta został wprowadzona w celu promocji i 

zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. 

Ustawodawca wskazał, iż działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza 

obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny 

w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań W ramach ulgi rozpoznać można w kosztach podatkowych m. in. wynagrodzenie 

oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zaangażowanych w działalność 

badawczo-rozwojową, koszty nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych 

z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową oraz nabycie niebędącego środkami 

trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działań 

(dalej: koszty kwalifikowalne). 

Kwota podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych. 

W praktyce zatem ustawodawca pozwala dokonać ponownego ujęcia w kosztach 

podatkowych raz już poniesionego wydatku ujętego jako koszt podatkowy. 

Mając na uwadze szeroką możliwość stosowania ulgi wiele projektów wdrożeniowych oraz 

inwestycyjnych może skorzystać z powyższej ulgi. Podatnicy powinni dokonać analizy 

rozpoczętych jak i planowanych procesów inwestycyjnych pod kątem możliwości ich 

rozpoznania w ramach omawianej ulgi. 

W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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Współpracuje z Państwem w szczególności:  

 

 

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY 

Doradca podatkowy, radca prawny, audytor 

 

 

 

 

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę 

zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w 

zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze 

administracyjnej i sądowo administracyjnej.  

Wieloletnie  doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji 

publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach 

podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo 

struktur biznesowych. 

Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem 

dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych. 

Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane 

aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje 

podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
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Piotr Jańczak – PARTNER TAX & DUTY 

             Prawnik, doradca podatkowy 

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku 

od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami 

administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja 

podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed 

organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne 

postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu 

prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów 

podatkowych. 
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