Ulga B+R oraz Innovation Box
– narzędzia pozwalające na poprawę
efektywności rozliczeń podatkowych
Zachęty podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorców prowadzących
działalność badawczo-rozwojową to jedne z niewielu instrumentów, które
w dzisiejszej rzeczywistości podatkowej pozwalają przedsiębiorcom na obniżanie
ich zobowiązań podatkowych w bezpieczny sposób.
Kiedy? 27 marca 2019 r.
Gdzie? Life Science Park ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków,
budynek C, sala Audytoryjna, godz. 10:00
Rejestracja: marketing@jci.pl
Od 2016 r. obowiązują w Polsce przepisy o podatkowej uldze B+R, która pozwala obecnie na
dwukrotne rozpoznanie określonych wydatków na B+R w wyniku podatkowym. Jednocześnie,
od 2019 r. podatnicy będą mogli skorzystać z IP BOX, czyli rozwiązania, które pozwala
na opodatkowanie wybranych dochodów z własności intelektualnej wg stawki CIT/PIT
w wysokości 5%.
Celem prezentacji jest przybliżenie praktycznych mechanizmów działania obydwu zachęt
podatkowych oraz korzyści finansowych z ich stosowania.

9:45-10:00 – Przywitanie uczestników
10:00-10:45 – Ulga B+R
i. Prace B+R – definicja; branże, które mogą skorzystać z ulgi
ii. Koszty kwalifikowane – katalog, poziom odliczenia
iii. Podmioty o statusie CBR
iv. Procedura pozwalająca na skorzystanie z ulgi; jak wypełnić CIT-8/CIT-BR
v. Praktyka organów podatkowych – korzystne interpretacje podatkowe
vi. Zwrot gotówkowy dla start-upów
10:45-11:30 – Innovation BOX
i. 5% stawka na przychody z komercjalizowanego IP – domknięcie systemu wsparcia
podatkowego dla B+R
ii. Co obejmuje IP BOX (patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, programy
komputerowe, produkt lecznicy lub produkt ochrony roślin)
iii. Przychody z licencji
iv. Sprzedaż produktów z IP (kalkulacja części przychodów objętych IP BOX)
v. Sposób wyodrębnienia kwalifikowanych przychodów / sposób alokacji kosztów
vi. Od kiedy można stosować schemat
11:30-11:45 – Przerwa kawowa
11:45-12:45 – Ochrona praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
Celem prawnej części warsztatów jest zaznajomienie przedsiębiorców z podstawowymi
zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej umożliwiającymi rozpoznanie
potrzeb przedsiębiorcy prowadzącego lub rozpoczynającego działalność innowacyjną lub
badawczą, a także przyjęcie optymalnej strategii ochrony tych praw.
Warsztaty obejmą m.in. następujące zagadnienia:
1. rodzaje praw własności intelektualnej (utwory, wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, bazy danych, tajemnica przedsiębiorstwa);
2. zasady nabycia praw własności intelektualnej przez pracodawcę;
3. procedury identyfikacji praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;
4. wynagrodzenie dla twórców z tytułu korzystania przez pracodawcę w wynalazków;
5. ochrona know-how w przedsiębiorstwie.

PROWADZĄCY:
Łukasz Jamróz – doradca podatkowy
Doradca Podatkowy, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki
Światowej (Szkoła Główna Handlowa), studiował także na
Uniwersytecie Uppsala w Szwecji.
Karierę rozpoczynał w 2004 r., przez ponad 10 lat pracując
w międzynarodowych firmach doradczych, w tym tzw. Wielkiej
Czwórki. Od 2014 r. partner w TaxLab (wcześniej Jamróz i Pogorzelski Kancelaria Doradztwa
Podatkowego).
Łukasz współpracuje zarówno z koncernami międzynarodowymi, jak i przedsiębiorstwami
krajowymi w ramach doradztwa bieżącego oraz transakcyjnego (przeglądy due diligence)
ze szczególnym uwzględnieniem podatników prowadzących działalność badawczorozwojową (ulga B+R, IP Box). Doradza także podmiotom sektora publicznego (m.in.
w zakresie odliczania podatku przez jednostki samorządu terytorialnego i kwalifikowalności
VAT w projektach unijnych) oraz organizacjom non-profit takim jak fundacje i stowarzyszenia,
w tym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie tzw. akceleracji. Reprezentuje
podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (w tym przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym).
Jest autorem wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych („Prawo i Podatki”,
„Monitor Podatkowy”, „Jurysdykcja Podatkowa”) oraz prasie codziennej („Gazeta Prawna”,
„Rzeczpospolita”). Komentuje także bieżące wydarzenia podatkowe dla specjalistycznych
programów telewizyjnych (TVN24 Biznes).

Kamil Skomorowski – doradca podatkowy
Kamil jest specjalistą z zakresu doradztwa podatkowego na
rzecz krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw,
a także osób fizycznych. Zajmuje się zarówno doradztwem
bieżącym jak i kwestami podatkowymi związanymi
z restrukturyzacjami oraz transakcjami – w szczególności
w zakresie podatków dochodowych, w tym międzynarodowym
planowaniem podatkowym oraz badaniami due diligence.
Specjalizuje się w doradztwie dla podatników prowadzących
działalność badawczo-rozwojową, w szczególności w korzystaniu z przysługujących im
preferencji podatkowych – takich jak ulga B+R czy IP Box.
Karierę w doradztwie rozpoczął w 2007 r. W latach 2007-2018 Kamil zdobywał
doświadczenie w międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych oraz firmach
doradczych. Od października 2018 r. partner w TaxLab.
Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
posiadacz English and EU Law Diploma, wydanego przez Uniwersytet w Cambridge wspólnie
z Uniwersytetem Warszawskim, uczestnik międzynarodowego programu Advanced Diploma
in International Taxation i posiadacz certyfikatu Principles of International Taxation
wydanego przez Chartered Institute of Taxation w Londynie. Autor szeregu komentarzy oraz
publikacji o tematyce podatkowej.

Wojciech Kulis – adwokat
Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sp. j. nadzorujący zespół projektów innowacyjnych realizujący
projekty interdyscyplinarne łączące zagadnienia z zakresu styku
prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.
Od 10 lat zajmuje się problematyką komercjalizacji własności
intelektualnej prowadząc obsługę prawną kilkunastu
spółek zależnych od Uniwersytetu Jagiellońskiego, startup’ów technologicznych i informatycznych. Autor szeregu
regulaminów zarządzania własnością intelektualną na uczelniach wyższych oraz w dużych
przedsiębiorstwach sektorowych. Wykłada zagadnienia z zakresu licencjonowania oraz
komercjalizacji w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet
Jagielloński. Uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach z zakresu komercjalizacji
projektów w Hadze. Doradzał od strony prawnej w projektach R&D m.in. w branżach
paliwowej, górniczej, chemicznej oraz biotechnologicznej.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu polskiego oddziału międzynarodowej organizacji
Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz
różnych formami transferu własności intelektualnej. W związku z funkcją w stowarzyszeniu
zaangażowany w prace na poziomie europejskim nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego knowhow i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

