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Kliknij

Miliony oszczędności
Dzięki pakietowi ulg:
B+R
50% KUP
PSI
IP Box

Fakty
Nowy pakiet ulg dostępnych dla przedsiębiorcy: B+R, 50% KUP, PSI, IP Box.

Nowe możliwości
Ulga B+R
Daje możliwość dodatkowego odliczenia do 150% kosztów działalności badawczo-rozwojowej (B+R ) od podstawy opodatkowania.
Wynagrodzenia
pracowników oraz
zleceniobiorców
wraz z narzutami
dotyczące pracowników
zatrudnionych w celu
realizacji działalności
badawczo-rozwojowej.

Koszty materiałów
i surowców
bezpośrednio
związanych
z prowadzoną
działalnością badawczorozwojową oraz sprzętu
specjalistycznego.

Koszty ekspertyz,
opinii, usług doradczych
i usług równorzędnych,
a także koszty związane
z pozyskiwaniem
wyników badań
naukowych.

Odpisy amortyzacyjne
od środków
trwałych oraz WNiP
wykorzystywanych
w prowadzonej
działalności B+R.

Koszty korzystania
z aparatury
naukowo-badawczej
wykorzystywanej
wyłącznie
w tego rodzaju
działalności.

50% KUP
Struktura wynagradzania oparta na przeniesieniu praw autorskich – 50% KUP, w ramach działalności B+R.
W odniesieniu do części wynagrodzenia
należnej za przeniesienie praw
autorskich, zastosowanie mogą mieć
podwyższone, 50% koszty uzyskania
przychodu, pozwalające efektywnie
zwiększyć wartość wynagrodzenia
pracownika.

Wykonywanie pozostałych obowiązków
pracowniczych, w tym praca przy
programach komputerowych.

Twoi pracownicy mogą zarabiać nawet
27k netto rocznie więcej - dotyczy
to każdego pracownika objętego
rozwiązaniem.

PSI - ulga podatkowa
Ulga podatkowa jest dostępna dla przedsiębiorców zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usług nowoczesnych (np. IT, gry
komputerowe, finansowe, przetwarzanie danych, doradcze, inżynieryjne czy projektowanie specjalistyczne).
W wysokości do 70% poniesionych
wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich
kosztów pracy.

W każdej lokalizacji w Polsce.

Na 10,12 lub 15 lat w zależności
od lokalizacji.

Nowe możliwości
IP Box
Od część dochodu możesz płacić 5% podatku zamiast 19% - 14% różnicy.

Czy wiesz, że od część dochodu możesz
płacić 5% zamiast 19%?

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy
mogą korzystać z niższej stawki
CIT dla dochodów z praw własności
intelektualnej!

W celu skorzystania z obniżonej
stawki CIT, podatnik musi w ramach
prowadzonej działalności B+R
tworzyć, rozwijać lub ulepszać jedno
ze wskazanych w ustawie praw własności
intelektualnej, podlegających ochronie
prawnej, np. patent czy prawa autorskie
do programu komputerowego.

Jak możemy Ci pomóc?
Ulga B+R
►►

Przenalizujemy możliwości uznania części działalności
za prace B+R, a także jej skalę oraz określimy korzyści
dostępne dla spółki.

►►

Udzielimy wsparcia w zabezpieczeniu pozycji podatkowej
w zakresie możliwości korzystania z ulgi B+R.

►►

Zaprojektujemy proces stosowania ulgi B+R w działalności
Spółki oraz pomożemy go wdrożyć.

►►

Zapewnimy bieżące wsparcie w procesie korzystania z tego
instrumentu.

PSI - ulga podatkowa
►►
►►

Pomożemy w kwalifikacji projektu do uzyskania ulgi
podatkowej.
Przygotujemy i złożymy wniosek o wydanie decyzji
o wsparciu wraz z wymaganymi zalącznikami.

Przygotujemy dodatkowego wyjaśnienia w toku procedury
oceny wniosku i udzielimy wsparcia w negocjacjach warunków
decyzji o wsparciu.

Podwyższone, 50% KUP
►►

Zaprojektujemy optymalną strukturę wynagradzania,
zgodną z przepisami i stanowiskiem organów skarbowych.

►►

Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych zmian
w dokumentacji wewnętrznej (umowy z pracownikami,
regulamin wynagradzania).

►►

Udzielimy wsparcia w dostosowaniu lub stworzeniu narzędzi
informatycznych, służących realizacji zaprojektowanego
procesu.

IP Box
►►

Pomożemy w kwalifikacji IP Spółki.

►►

Pomożemy w zabezpieczeniu pozycji podatkowej w zakresie
IP Box, w tym w odniesieniu do specyficznych zagadnień
związanych z działalnością firmy i charakterem rozliczeń
z innymi podmiotami.

►►

Stworzymy całościowy proces umożliwiający korzystanie
z preferencyjnego opodatkowania.

►►

Będziemy wspierać Spółkę na każdym etapie wdrożenia
i stosowania zaprojektowanego procesu.

►►

Rozumiemy potrzeby biznesowe – projektowany proces
skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa bez znacznych
nakładów administracyjnych.

Korzyści ze współpracy z EY
►►

Kompleksowe podejście „end-to-end” – zespół najlepszych
ekspertów na rynku wspiera klienta od decyzji o wdrożeniu
instrumentu po kalkulację podatku z zastosowaniem ulg.

►►

Projektujemy kompleksowy proces, który pozwoli klientowi
samodzielnie korzystać z ulg w kolejnych latach, a nie tylko
w roku realizacji projektu.

Czy to jest dla mnie?
►►

Czy tworzą Państwo, rozwijają i ulepszają produkty
lub usługi, a także procesy wewnętrzne?
►►

►►

Jeżeli TAK, potencjalnie są Państwo uprawnieni do
skorzystania przynajmniej z jednego z instrumentów
wsparcia, tj. ulgi B+R.

►►

Czy część wartości sprzedawanych przez Państwa usług/
towarów to właśnie wartość intelektualna?
Wydrębnienie jej pozwala na preferencyjne opodatkowanie
tego przychodu.

►►

Czy ulepszają lub rozwijają Państwo posiadane prawa
własności intelektualnej (np. patenty, wzory użytkowe,
prawa do programu komputerowego) w ramach tej
działalności?

►►

Czy planują Państwo w najbliższym czasie nowe inwestycje
obejmujące poniesienie istotnych nakładów inwestycyjnych
lub zatrudnienie nowych osób?

Czy w ramach tej działalności Państwa pracownicy tworzą
utwory (wymagające pracy twórczej - raporty, ekspertyzy,
programy komputerowe)?
►►

Jeżeli TAK, potencjalnie możliwe jest wprowadzenie
w Spółce struktury wynagradzania opartej na
przeniesieniu praw autorskich do utworów. Umożliwia to
bezkosztowe podniesienie wynagrodzeń pracowników!

Czas realizacji
Czas realizacji projektu uzależniony jest od rodzaju i skali
działalności oraz złożoności projektu (wdrożenie jednego
z instrumentów / wdrożenie wszystkich) i z reguły wynosi
2-5 miesięcy.

Koszty
Koszty każdego z projektów są adekwatne do generowanych
korzyści, które pokrywają nakłady niezbędne na wdrożenie
już w pierwszym roku.
Dostępne wynagrodzenia oparte o „success fee”.

Nasze sukcesy
Dotychczas zrealizowaliśmy z sukcesem ponad kilkadziesiąt projektów z zakresu wdrożenia instrumentów wsparcia podatkowego
dla działalności innowacyjnej. W kilku zrealizowanych projektach, nasi klienci rozpoznali koszty na poziomie nawet kilkunastu mln,
co dało oszczędności w wysokości kilku milionów rocznie.

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu
lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności
podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe
kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’
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