Szansa

IP
BOX
dla firm IT

Jak płacić 5% podatku
dochodowego w firmie
technologicznej?
J A K U B S Z K U T N I K
I T L A W Y E R

Od autora
IP Box to ulga, która
oznacza niższe
opodatkowanie dochodu
jaki uzyskujesz ze
sprzedaży produktów i
usług wytwarzanych w
oparciu o prawo własności
intelektualnej.
Jego celem jest
motywowanie
przedsiębiorców do
prowadzenia działalności
badawczo – rozwojowej.
Dzięki IP Box zamiast
standardowej stawki
podatkowej zapłacisz
wyłącznie 5% podatku od
swoich dochodów - gra jest
warta zachodu.
Jednak aby móc skorzystać
z ulgi musisz spełnić
odpowiednie wymagania.
Warto też zabezpieczyć
się, aby urząd skarbowy nie
zakwestionował prawa do
zastosowania z IP Box. Z
tego ebooka dowiesz się
jak to wszystko zrobić.

Jakub Szkutnik
Adwokat & ITlawyer
Świadczy usługi
prawne dedykowane
branży technologicznej
w ramach marki
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Rozdział 1

Co to jest IP BOX?
Jakub Szkutnik | ITlawyer

IP Box to ulga podatkowa, która ma na celu pobudzić działalność
badawczo-rozwojową prowadzoną również przez firmy
technologiczne. Jej źródłem są unijne regulacje. Polskie przepisy
zostały wprowadzone w taki sposób, że można je bardzo szeroko
interpretować.
W praktyce IP Box umożliwia zastosowanie niższej stawki (5%)
podatku dochodowego od dochodu, który został osiągnięty z
tzw. kwalifikowanego IP.
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Co to jest kwalifikowane IP?
To prawo własności intelektualnej, które musi łącznie spełniać
trzy warunki:
a. wytworzyłeś/rozwinąłeś/ulepszyłeś je w ramach prowadzonej
działalności badawczo-rozwojowej (np. stworzyłeś nowy
program albo nowe funkcjonalności do już istniejącego
oprogramowania)
b. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu ustawy
o PIT lub CIT (np. autorskie prawo do programu komputerowego.
Jest ono chronione prawnie ponieważ stanowi przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze np.
kombinacje komend w formie kodu źródłowego i kodu
wynikowego)
c. podlega ochronie prawnej (w przypadku działalności
informatycznej stworzony program komputerowy podlega
ochronie z mocy samego prawa autorskiego. W innych
branżach konieczne byłoby uzyskanie potwierdzenia ochrony
prawnej np. patentu)

Oznacza to, że ulga IP Box może być zastosowana do dochodu
osiągniętego:
a. z opłat lub należności za udzielenie licencji
b. z przeniesienia prawa własności intelektualnej (tzw. sprzedaż
kwalifikowanego IP) - np. stworzyłeś dla klienta
oprogramowanie lub aplikację i przeniosłeś na niego autorskie
prawa majątkowe
c. z odszkodowań za naruszenie praw wynikających z
kwalifikowanego IP (np. w postępowaniu sądowym lub
arbitrażowym uzyskałeś odszkodowanie za to, że ktoś
bezprawnie korzystał z Twojego oprogramowania).
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Rozdział 2

Kto może skorzystać
z ulgi?
Jakub Szkutnik | ITlawyer

Z IP Box może skorzystać każda spółka prawa handlowego lub
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Nie stanowi przeszkody, aby osoba prowadząca działalność
gospodarczą działała u swojego zleceniodawcy w ramach
większego zespołu i wykonywała zlecone mu czynności w
siedzibie zleceniodawcy.
Nie ma również znaczenia czy prace twórcze polegają wyłącznie
na opracowaniu kodu i przenoszeniu do niego praw autorskich
czy też na innych działaniach. Jednakże w tym drugim przypadku
ulga znajdzie zastosowanie tylko do części dochodu.
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Rozdział 3

Jakie usługi kwalifikują
się do IP Box?
Jakub Szkutnik | ITlawyer

Ustawodawca nie opracował
katalogu usług, które
kwalifikują się do IP Box.
Natomiast nie ulega
wątpliwości, że taką usługą
będzie tworzenie
oprogramowania i „sprzedaż”
kodu źródłowego klientowi
albo poprzez przekazanie
autorskich praw majątkowych
albo poprzez udzielenie
licencji.

Zupełnie inaczej wygląda
sytuacja w przypadku
opracowywania grafik i
projektowania rozwiązań
UX/UI – takie usługi nie
podlegają pod IP Box.
Podobnie gdy elementem
twojej współpracy z klientem
jest SLA lub inne usługi około
programistyczne, np.
szkolenia – wtedy nie możesz
zastosować ulgi do tej części.
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Case study 1

szkolenia z tworzenia aplikacji

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, który w odpowiedzi na wniosek
o wydanie interpretacji indywidualnej uznał za nieprawidłowe
stanowisko wnioskodawcy, jakoby usługa szkolenia
programowania kwalifikowała się do IP Box.
Wnioskodawczyni opisała we wniosku, że źródło jej dochodu
pochodzi z przeprowadzania szkoleń dotyczących
programowania aplikacji internetowych. W swojej argumentacji
wskazała, iż takie prace wymagają, za każdym razem
przygotowania autorskich rozwiązań ponieważ zajęcia
prowadzone są na podstawie prawdziwych fragmentów kodu
źródłowego.
Dodatkowo, tłumaczyła, że musi wykonać autorską pracę,
polegającą na każdorazowej, indywidualnej pomocy w pisaniu
programów oraz prezentowaniu, jak powinien taki program
wyglądać. Z tych powodów wnioskodawczyni stwierdziła, że jej
szkolenia mają charakter twórczy, a zatem wytwarza ona prawa
własności intelektualnej.
Dyrektor KIS uznał, że efektem działań wnioskodawczyni nie jest
prawo własności intelektualnej, lecz praca naukowo-dydaktyczna,
a w związku z tym nie może ona skorzystać z ulgi IP Box
(interpretacja indywidualna z dnia 15 października 2019 r., sygn.
0113-KDIPT2-1.4011.502.2019.1.MD).
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Jeżeli w ramach swojej działalności wykonujesz także inne
czynności, których nie można wprost powiązać z tworzeniem
kwalifikowanego IP, to dochód z nich musisz opodatkować
według podstawowych stawek podatku dochodowego.
Do takiej grupy będą się zaliczać m. in. szkolenia, wdrożenia,
support techniczny, projektowanie rozwiązań UX/UI czy
tworzenie grafik. Ulgą IP Box, za to będziesz mógł objąć dochód
uzyskany ze stworzonego oprogramowania (w szczególności pod
postacią kodu źródłowego i wynikowego).
W przypadku usług co do których istnieje uzasadniona
wątpliwość czy można wobec nich zastosować ulgę IP Box np.
prace front-endowe, zalecam wystąpienie do Dyrektora Krajowej
Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej
interpretacji.
Dzięki temu zyskasz potwierdzenie, że kwalifikujesz się do IP Box,
a organ w przyszłości nie będzie mógł tego prawa podważyć.
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Rozdział 4

Ile możesz zaoszczędzić
dzięki uldze?
Jakub Szkutnik | ITlawyer
O tym czy będziesz mógł zastosować IP BOX do całości swoich
dochodów czy tylko ich części, a więc ile ostatecznie mniej
podatku zapłacisz, decyduje tzw. wskaźnik Nexus.
Nexus jest to równanie, które jest wprost opisane w ustawie,
gdzie pod jego poszczególne składniki podstawiasz koszty (tzw.
koszty kwalifikowane) które poniosłeś w danym roku właśnie w
związku z działalnością badawczo-rozwojową.
Oszczędność dzięki IP Box możesz policzyć na dwa sposoby:
albo automatycznie - skorzystaj z naszego specjalnego
kalkulatora:
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Użyj kalkulatora i sprawdź ile
możesz zaoszczędzić dzięki IP Box!
Policz

Autorem kalkulatora jest Mateusz Mucha, founder Omni Calculator.
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albo "ręcznie" - użyj poniższego wzoru Nexus i podstaw
konkretne liczby pod odpowiednie litery

Litera a
(najbardziej typowe przykłady
kosztów kwalifikowanych):
koszty pracownicze osób
zatrudnionych na
podstawie umowy o
pracę (nie kontraktorów
B2B)
koszty ubezpieczeń
społecznych
pracowników
koszty związane z
nabyciem sprzętu (np.
komputerowego i
telekomunikacyjnego
oraz akcesoriów)

Litera b:

Litera c:

koszty nabycia wyników
prac badawczo –
rozwojowych od
podmiotów powiązanych
tzn. osób i podmiotów z
którymi jesteś powiązany
osobowo lub kapitałowo
czyli np. od spółek w
których jesteś
wspólnikiem

Litera d:

koszty nabycia wyników
prac badawczo rozwojowych np. od
kontraktorów B2B
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koszty nabycia
kwalifikowanego IP,
które będziesz
rozwijać
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To oznacza, że litery „a” i „b” muszą być dodatnie. Im one są
wyższe, tym wyższy będzie wskaźnik Nexus. Jednocześnie nie
może on być większy niż 1. Jeśli z tego równania wychodzi ci
więcej niż 1, to przyjmujesz 1. Wysokość wskaźnika Nexus określa
do jakiego procentu dochodu możesz zastosować IP Box. Jeśli z
równania wyszło ci 1, to do całego dochodu możesz zastosować
ulgę. Jeśli z równania wyszło ci 0,7 to do 70% itd.

Analizując wzór wskaźnika Nexus
można również zauważyć, iż im
więcej kosztów uda ci się
zakwalifikować do liter ,,a” oraz
,,b”, tym większa część twojego
dochodu będzie mogła zostać
objęta ulgą IP Box. Z drugiej
strony wysokie i liczne koszty,
odpowiadające literom ,,c” oraz
,,d”, mogą wpłynąć na znaczne
pomniejszenie dochodu, do
którego mógłbyś zastosować
preferencyjną 5% stawkę
opodatkowania.
Z tego powodu nie tylko
powinieneś zwrócić uwagę na
zakwalifikowanie danych
kosztów jako kosztów
kwalifikowanych (czyli kosztów,
które można bezpośrednio
powiązać z tworzeniem
kwalifikowanego IP), ale też
pamiętać jak istotne jest pod jaką
literę wskaźnika Nexus
przypiszesz dany koszt.
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Case study 2

umowy zlecenie i kontraktorzy B2B

Wnioskodawca skierował w swoim wniosku do Dyrektora KIS
pytanie jak klasyfikować koszty zatrudniania specjalistów na
podstawie umów B2B i cywilnoprawnych (o dzieło i umów
zlecenia).
Spółka otrzymała odpowiedź, iż ponoszone przez nią należności
wypłacane na rzecz osób zaangażowanych w projekty B+R, należy
zaliczyć do kosztów, o których mowa w literze "a" wskaźnika
Nexus.
Tak samo trzeba kwalifikować wszelkie poniesione przez spółkę
należności związane z zatrudnieniem pracowników na podstawie
umowy o pracę, w tym między innymi składki na ubezpieczenie
społeczne.
Natomiast koszty związane z wynagrodzeniem wynikającym z
zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobą prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą (umowy z kontraktorami
B2B), w części w jakiej dotyczą zapłaty za przejście majątkowych
praw autorskich do programów komputerowych stworzonych w
ramach projektów B+R spółki, należy ująć w literze "d" wzoru
Nexus (indywidualna interpretacja z dnia 10 stycznia 2020 r., sygn.
0111-KDIB1-3.4010.552.2019.1.MBD).
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Rozdział 5

Do jakich kosztów możesz
zastosować IP Box?
Jakub Szkutnik | ITlawyer
Ważne jest aby właściwie
przyporządkować wydatki które
mogą być uznane za koszt
kwalifikowany (tj. powiązany z
wykonywaną działalnością
badawczo-rozwojową). Nie
ulega wątpliwości, że takim
kosztem mogą
być: wynagrodzenia wypłacane
pracownikom na podstawie
umów o pracę, koszty
ubezpieczeń społecznych,
wydatki związane z zakupem
sprzętu, który umożliwia ci
wykonywanie pracy która
generuje dochód
kwalifikowany, zakup licencji
oprogramowania, koszty
nabycia autorskich praw
majątkowych. Pytanie czy np.
opłaty za telefon, najem biura,
zakup samochodu, koszty

transportu i inne można
zaliczyć do działalności
badawczej i rozwojowej?
Jest to kluczowe, bo
przesądzi o procencie twoich
dochodów z kwalifikowanych
praw własności
intelektualnej, względem
których będziesz mógł
zastosować ulgę IP Box.
Wobec pozostałych kosztów
będziesz musiał zapłacić
podatek na zasadach
ogólnych. W powyższej
kwestii wielokrotnie
wypowiedział się Dyrektor
Krajowej Izby Skarbowej,
odpowiadając na wnioski o
wydanie interpretacji
indywidualnej składane
przez różnych
wnioskodawców.
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Case study 3
koszty administracyjne i biurowe
Wydatki w postaci opłat za energię elektryczną, telefony, Internet,
czynsz, koszty obsługi księgowej i artykułów biurowych według
Dyrektora KIS są tylko pośrednio związane z wytworzeniem
kwalifikowanego IP (interpretacja indywidualna z dnia 16
października 2019 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.548.2019.1.RR).

Case study 4
koszty samochodu i sprzętu

Zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC związanego z
samochodem firmowym, drobnych, bieżących napraw tego auta nie mogą być objęte IP Box. Natomiast zakup sprzętu
komputerowego Dyrektor KIS uznał za koszty bezpośrednio
związane z kwalifikowanym IP (interpretacja indywidualna z dnia 7
listopada 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.315.2019.2.WS).
Od 2020 roku nastąpiła widoczna liberalizacja w ocenach
Dyrektora KIS.

UWAGA!
Od 2020 roku nastąpiła widoczna liberalizacja w ocenach
Dyrektora KIS i koszty o których mowa w Case study 3 i 4 w
niektórych przypadkach są uznawane za kwalifikowane!
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Case study 5

katalog kosztów vs roboczogodziny

W jednym z wniosków wnioskodawca przyznał, że z ostrożności
nie ujmuje obecnie kosztów związanych m. in. z eksploatacją
samochodu, jego amortyzacją oraz z innymi usługami np.
telekomunikacyjnymi, jako kosztów bezpośrednio związanych z
kwalifikowanym IP.
Jednakże zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z proporcją
wynikającą z podziału ilości godzin poświęconych przez niego na
kwalifikowane IP w stosunku do ogółu ilości godzin pracy w
danym miesiącu, wymienione wydatki będą mogły stanowić
koszty związane z kwalifikowanym IP. Z tym stanowiskiem zgodził
się Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2020
r. sygn. 0115-KDIT3.4011.368.2019.3.WM).

Case study 6

proporcjonalna kwalifikacja kosztów

Wnioskodawczyni przedstawiła w swoim wniosku następujące
koszty: abonament telefoniczny, zaopatrzenie biura (co ciekawe,
do tej grupy kosztów wnioskodawczyni poza notesami zaliczyła
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także klimatyzator – jako urządzenie niezbędne do pracy podczas
upałów), smartfon, podzespoły komputerowe, usługi księgowe,
akcesoria komputerowe i elektroniczne.
Wszystkie te wydatki były przez nią ponoszone w ramach
całokształtu jej działalności gospodarczej. Z tego powodu, w
pytaniu dotyczącym powyższych kosztów przyznała, że będzie
ujmować je w proporcji w jakiej pozostają przychody z
kwalifikowanych IP do ogólnej kwoty przychodów z działalności
gospodarczej uzyskanych przez nią w danym roku podatkowym.
Przyjęty przez wnioskodawczynię proporcjonalny sposób
zaliczenia ponoszonych przez nią wydatków do kosztów
kwalifikowanych spotkał się z pozytywną decyzją Dyrektora KIS w
tej sprawie. (interpretacja indywidualna z dnia 18 marca 2020 r.
sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.21.2020.2.RK).

Case study 7

jeden projekt vs całość kosztów

Inny wnioskodawca, który w ramach swojej działalności
gospodarczej tworzył tylko jedno kwalifikowane IP i w związku z
tym chciał przypisać ponoszone przez niego koszty w całości do
stworzonego kwalifikowanego IP.
Do swoich kosztów zaliczył m. in.: eksploatację, ubezpieczenie i
amortyzację pojazdu, usługi księgowe, specjalistyczne szkolenia,
sprzęt komputerowy, doradztwo informatyczne oraz koszty ZUS.
Dyrektor KIS także uznał to stanowisko za prawidłowe
(interpretacja indywidualna z dnia 18 marca 2020 r. sygn. 0113KDIPT2-1.4011.35.2020.2.AP).
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Rozdział 6

Jak prowadzić
dokumentację księgową?
Jakub Szkutnik | ITlawyer
Jeśli chcesz skorzystać z ulgi IP
Box musisz prowadzić
odpowiednią ewidencję
operacji finansowych.
W przypadku jednoosobowej
działalności gospodarczej
zorganizowanie takiej
dokumentacji jest stosunkowo
proste. Po prostu utwórz dwa
arkusze kalkulacyjne i co
miesiąc w każdy z nich wpisuj
osobno koszty, które uznajesz
za kwalifikowane i dochody,
które otrzymałeś z tytułu
kwalifikowanej sprzedaży usług.
Jeśli działasz w formie spółki
prawa handlowego oraz

prowadzisz księgi rachunkowe
to konieczne jest ustawienie w
planie kont specjalnych,
pozabilansowych kont
analitycznych na potrzeby IP
Box.
Ulga przysługuje ci na koniec
roku obrachunkowego. W
praktyce wygląda to tak, że
płacisz normalne zaliczki na
podatek dochodowy przez
cały rok (19%) i dopiero w
rozliczeniu rocznym
deklarujesz skorzystanie z IP
BOX, a następnie otrzymujesz
zwrot podatku (14%).
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Rozdział 7

Jak się zabezpieczyć aby
urząd skarbowy nie
zakwestionował prawa do
skorzystanie z ulgi?
Jakub Szkutnik | ITlawyer

Ministerstwo Finansów zaleca wystąpienie o indywidualną
interpretację w przypadku przedsiębiorców z branży nowych
technologii, gdyż przepisy o IP Box są nowym rozwiązaniem w
polskim systemie prawa podatkowego, a praktyka dotycząca ich
stosowania dopiero się kształtuje.

Pamiętaj! We wniosku o indywidualną interpretację podatkową,
dla własnego bezpieczeństwa, sformułuj możliwie szczegółowe
i konkretne pytania między innymi o to czy: wykonywane przez
ciebie usługi, dochód, formy prowadzenia ewidencji
finansowej, rodzaj ponoszonych kosztów i sposób ich
kwalifikowania są odpowiednie i realizowane w sposób który
gwarantuje ci prawo do skorzystania z ulgi IP Box.
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Pozytywnie rozpatrzony wniosek o indywidualną interpretację
zwiększy twoje bezpieczeństwo, stanowiąc mocny argument w
razie ewentualnej kontroli. Tam, gdzie w grę wchodzą często
niebagatelne sumy, które mogą zostać w twojej kieszeni, nie ma
miejsca na niejasności i dorozumienia.

Chcesz żebym przygotował dla ciebie taki wniosek?
kontakt@legalcheck.pl
+48 730 580 430
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Rozdział 8

Jak krok po kroku wdrożyć
IP Box w firmie?
Jakub Szkutnik | ITlawyer
1. Przeanalizuj czy twoje usługi kwalifikują się do ulgi (czy
sprzedajesz kwalifikowane IP)
2. Sprawdź wstępnie jakie koszty możesz uwzględnić (bilans
dochodu i kosztów)
3. Wylicz ile pieniędzy możesz zaoszczędzić (skorzystaj z
kalkulatora)
4. Wystąp o interpretację indywidualną (szczegółowo opisz
usługi, koszty, sposób prowadzenia ewidencji)
5. Prowadź wymaganą ewidencję księgową
6. Złóż rozliczenie roczne (do 30 kwietnia 2021 roku) i uwzględnij
w nim ulgę IP Box.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku?
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