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Innovation Box 

Koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo- -rozwojową,          

której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania        

COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą         

obliczenia zaliczki  w trakcie roku podatkowego, który: 

 

1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia                

2019 r. lub 

2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

Podatnicy u których podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego         

dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy         

opodatkowania osiągający w roku podatkowym, który: 

1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia                

2019 r. lub 

2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

– kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które         

wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie tego          

roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa           

w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. 

 

Uwaga: Przepisy te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada            

kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania       

kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o         

uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy,           

licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował            

5% stawkę podatku.  
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Wysokość zaliczek oblicza się w następujący sposób: 

● pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z         

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca         

2020 r., z zastosowaniem stawki 5%; 

● zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między           

podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki 5%, od sumy kwalifikowanych         

dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od        

dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo            

kwartały obliczonych od tych dochodów . 1

 

 

1 Art. 38l i art. 38m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
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