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Kto może skorzystać z ulgi?
- Zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, inwestujący w robotyzację

- Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości i branży

- Dla kwalifikacji do ulgi nie ma znaczenia czas prowadzenia działalności, wartość rocznych przychodów, forma
   prowadzenia czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Ulga to atrakcyjne rozwiązanie dla podmiotów, które planują modernizację zakładów produkcyjnych, zwiększenie
mocy produkcyjnych czy redukcję pracy manualnej na rzecz automatyzacji procesów.

Na czym polega ulga na robotyzację?
- Podatnik prowadzący działalność przemysłową (produkcyjną) może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty
   poniesione na robotyzację, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

- Skorzystanie z ulgi jest niezależne od tego, czy organizacja prowadzi działalność badawczo-rozwojową

- Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów

- Do ulgi kwalifikują się określone roboty przemysłowe i maszyny

Wysokość ulgi
Podatnik uzyskujący przychody inne niż z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania
kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.
Kwota odliczenia nie może jednak przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
z przychodów innych niż te z zysków kapitałowych. 

Przykład:

Okres obowiązywania ulgi
Ulga na robotyzację obowiązuje od 1 stycznia 2022 do końca 2026 roku. Oznacza to, że odliczenie ma
zastosowanie do kosztów uzyskania przychodu poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego,
który rozpoczął się w 2022 r. i do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r. 
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Ulga na robotyzację
Firmy, które inwestują w robotyzację, mogą skorzystać z ulgi, którą wprowadził Polski Ład.
Pozwala ona dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych
związanych z inwestycjami na robotyzację. Ulga jest dostępna dla wszystkich firm.
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Więcej informacji:


