TAX
ALERT

Prawo Podatkowe | Ulga IP BOX
5% podatku CIT i PIT od dochodów z praw własności intelektualnej.
Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystanie z ulgi IP Box było możliwe, konieczne jest:
1.

Osiągnięcie przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli z:
a.

patentu,

b.

autorskiego prawa do programu komputerowego

c.

prawa ochronnego na wzór użytkowy,

d.

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

e.

prawa z rejestracji topografii układu scalonego,

f.

dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

g.

prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych
do obrotu,

h.

wyłącznego prawa, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian
roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego
działalności badawczo-rozwojowej;
2.

Ustalenie kwot dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ustalenie podstawy
opodatkowania i obliczenie podatku według stawki 5%;

3.

Wykazanie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniu za rok
podatkowy, w którym osiągnięto te dochód (poniesiono stratę).
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Główne obowiązki podatników
Podatnicy podlegający opodatkowaniu na tych atrakcyjnych zasadach są jednak 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 u.p.d.o.f., 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.

lub 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.

Po spełnieniu wszystkich warunków, podatnik będzie miał możliwość stosowania 5% stawki
opodatkowania przez cały okres trwania ochrony prawnej swoich kwalifikowanych praw własności
intelektualnej.
Jeżeli w roku 2019 podatnik nie ponosi kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami
własności intelektualnej, ponieważ poniósł je wcześniej – może uwzględnić ich wartość
poniesioną od dnia 31 grudnia 2012 r.!
Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami!
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