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Przedsiębiorcy działający na rynku IT, tworzący i/lub sprzedający oprogramowanie, 

mogą obniżyć swój podatek dochodowy do 5%. 

 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi? 
 

 

Aby skorzystać z ulgi IP Box należy podjąć następujące kroki: 

1. osiągnąć (w przypadku PIT – w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) przychody  

z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym z programów komputerowych, 

2. ustalić kwoty dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 

3. ustalić podstawę opodatkowania według wzoru wynikającego z przepisów ustaw o PIT lub o CIT, 

4. obliczyć podatek według stawki 5%, 

5. wykazać dochód (stratę) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy,  

w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). 

 

 

Główne obowiązki podatników  

 

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na 

wskazanych preferencyjnych zasadach są 

obowiązani: 

1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo 

własności intelektualnej w prowadzonych 

księgach rachunkowych; (np. prawa do 

programu komputerowego (oprogramowania)); 

2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób 

zapewniający ustalenie przychodów, kosztów 

uzyskania przychodów i dochodu (straty), 

przypadających na każde kwalifikowane 

prawo własności intelektualnej; 

3. wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 

30ca ust. 4 ustawy o PIT, przypadające na 

każde kwalifikowane prawo własności 

intelektualnej, w sposób zapewniający 

określenie kwalifikowanego dochodu; 

 

4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach 

rachunkowych w sposób zapewniający 

ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej - w przypadku 

gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno 

kwalifikowane prawo własności intelektualnej, 

a w prowadzonych księgach rachunkowych nie 

jest możliwe spełnienie warunków, o których 

mowa w pkt 2 i 3; 

5. dokonywać zapisów w prowadzonych 

księgach rachunkowych w sposób 

zapewniający ustalenie dochodu 

z kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej w odniesieniu do tego produktu 

lub tej usługi albo do tych produktów lub tych 

usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje 

jedno kwalifikowane prawo własności 

intelektualnej lub większą liczbę tych praw 

w produkcie lub usłudze albo w produktach lub 

usługach, a w prowadzonych księgach 

rachunkowych nie jest możliwe spełnienie 

warunków, o których mowa w pkt 2-4. 
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Podatnicy prowadzący podatkową księgę 

przychodów i rozchodów wykazują informacje, 

o których mowa powyżej, w odrębnej ewidencji 

(zob. art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT). 
 

Po spełnieniu wszystkich warunków, podatnik 

będzie miał możliwość stosowania 

przedmiotowej ulgi przez cały okres trwania 

ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej. 

 

Ulga IP BOX dla tworzących  

lub/i sprzedających oprogramowanie  
 

Programy komputerowe mogą być przedmiotem 

ochrony na podstawie prawa autorskiego jako 

utwory (nie są wynalazkami, nie można ich 

opatentować). 
 

„Prawo do programu komputerowego” to: 

 uprawnienie do korzystania z programu 

komputerowego na podstawie licencji lub  

 uprawnienie z autorskich praw majątkowych 

do programu komputerowego. 
 

Dochodem lub stratą z prawa do programu 

komputerowego jest dochód/strata: 

 z opłat/należności wynikających z umów 

licencyjnych na oprogramowanie 

komputerowe, 

 ze sprzedaży programu, 

 z prawa do programu komputerowego 

uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu 

lub usługi, 

 z odszkodowania (związanego z prawem do 

programu). 

 

Uprawniony z autorskich praw majątkowych, 

który dokonał transferu (przeniesienia praw 

autorskich majątkowych) lub uzyskał 

wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji na 

korzystanie z programu komputerowego, będzie 

mógł skorzystać z przywileju zapłaty niższego 

podatku od uzyskanych dochodów. Będzie to 

możliwe pod warunkiem, że program był 

wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez 

podatnika w ramach prowadzonej przez niego 

działalności badawczo-rozwojowej (B+R). 

 

 Oferta 
 

 Proponowane działania: 

 audyt umów i rozwiązań stosowanych 

u podatnika, 

 zaproponowanie strategii dotyczącej 

zarządzania prawami własności 

intelektualnej, w tym w szczególności 

aspektów dotyczących programów 

komputerowych, 

 wydzielenie kosztów i przychodów zgodnie 

z nowymi przepisami, 

 stworzenie algorytmów umożliwiających 

prawidłowe wyliczenie podstawy 

opodatkowania i wysokości podatku. 

 

EFEKT: 

5% PIT lub CIT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek 

Radca prawny, Starszy Prawnik, 

Praktyka Prawa Podatkowego 

+48 660 765 911 

i.andrzejewska-czernek@kochanski.pl 

Agata Dziwisz 

Adwokat, Partner,  

Szef Praktyki Prawa podatkowego 

+48 668 886 370 

a.dziwisz@kochanski.pl 

Tomasz Wisiecki 

Adwokat, Doradca Podatkowy, Starszy Prawnik, 

Praktyka Prawa Podatkowego 

+48 532 461 055 
t.wisiecki@kochanski.pl 

Nasza kancelaria chętnie wspomoże  

Państwa w powyższych działaniach.  

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami! 

Karolina Marciniszyn 

Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki  

Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej 

+48 883 323 468 

k.marciniszyn@kochanski.pl 
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