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Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw w zakresie ulgi podatkowych na robotyzację, prototyp  

oraz ulgi badawczo-rozwojowej 

 

z uznaniem przyjmujemy inicjatywę wsparcia podatników zainteresowanych podnoszeniem 

poziomu innowacyjności oraz robotyzacji i automatyzacji procesów technologicznych przed-

siębiorstw. W naszej ocenie wszelkie działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju 

tzw. „Przemysłu 4.0” są konieczne, by polska gospodarka pozostała konkurencyjna na rynku 

międzynarodowym. 

Celem podniesienia efektywności projektowanej regulacji, tj. zwiększenia dodatniego wpływu 

ulg podatkowych na PKB, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (dalej: 

„KIGEiT”) rekomenduje zmianę przedmiotowego projektu w zakresie regulacji obejmujących 

ulgę na robotyzację, ulgę na prototyp oraz ulgę badawczo-rozwojową (dalej: „B+R”) 

Mając na względzie powyższe KIGEiT rekomenduje wprowadzenie następujących zmian: 

1) Ulga na robotyzację 

a) Definicja robota przemysłowego 

Zaprezentowane w uzasadnieniu do projektu dane makroekonomiczne wskazują na niski po-

ziom automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki. Mimo szybkiego przyrostu liczby robo-

tów w ostatnich latach polskie firmy wypadają pod tym względem gorzej nie tylko w porów-

naniu z gospodarkami zachodnimi, ale też z krajami naszego regionu.  

W związku z powyższym, wszelkie działania przedsiębiorstw w zakresie zwiększenia poziomu 

robotyzacji i automatyzacji powinny podlegać pewnego rodzaju premiowaniu ze strony usta-

wodawcy. Zatem, przy obecnym stopniu robotyzacji polskiej gospodarki, warunki uprawnia-

jące do zastosowania ulgi na robotyzację powinny w sposób możliwie najszerszy zachęcać 

podatników do podjęcia wydatków na podniesienie poziomu technologicznego. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że zgodnie z projektowanym rozwiązaniem propo-

nuje się wprowadzenie definicji robota przemysłowego rozumianego jako „automatycznie ste-

rowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 
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3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastoso-

wań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub moni-

torującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania; 

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne po-

datnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania 

produktów; 

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; 

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.” 

Mając na względzie aktualnie projektowane brzmienie definicji robota przemysłowego 

rekomenduje się zmianę polegającą na zmniejszeniu ilości wymaganych stopni swobody 

do 2, tak aby regulacja objęła swoim zakresem większą ilość maszyn.  

W wyniku przyjęcia modyfikacji ulga na robotyzację obejmowałaby również klasyczne roboty 

transportowe klasy AGV czy AMR bez możliwości ruchu w pionie, co znacznie zwiększyłoby 

zakres jej zastosowania. 

Niezależnie, należy zwrócić uwagę, że projektowany kształt definicji robota przemysłowego 

w sposób istotny ogranicza zastosowanie ulgi na robotyzację dla branż, które nie są ściśle zwią-

zane z procesem produkcyjnym, jak np. branża medyczna. W związku z tym rekomenduje się 

zmianę powyższej definicji, tak aby zakres przedmiotowy ulgi nie był ograniczony wyłącznie 

do robotów rozumianych ściśle jako roboty przemysłowe. 

b) Maszyny funkcjonalnie związane z robotami 

Koncepcja linii robotycznej i integracja takiej linii w infrastrukturze zakładu pochłaniają nie-

jednokrotnie o wiele większe koszty niż sama linia technologiczna wraz z robotami. W związku 

z tym rekomenduje się uwzględnienie w uldze na robotyzację odliczenia integracji linii robo-

tycznej z systemem nadrzędnym np. z SAPem, MESem itp., jeśli biznes-plan i efektywne wy-

korzystanie linii robotycznej wymaga. 

KIGEiT rekomenduje również dokonanie zmiany w projektowanym przepisie art. 38eb ust. 

2 pkt 1) lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz  art. 52jb ust. 2 pkt 1) lit. 

c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o następującym brzmieniu: „maszyn, 

urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących 

zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie 

zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterow-

ników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy 

optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)”  

poprzez wprowadzenie zapisu o następującej treści: 

„maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, 

służących zapewnieniu ergonomii, sterowania, monitorowania, optymalizacji oraz bezpie-

czeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robo-

tem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bez-

pieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń 

ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)” 
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c) Koszty robotyzacji 

Projektowana regulacja zakłada, że roboty przemysłowe, jak pozostałe maszyny z nimi zwią-

zane powinny być „nowe”, co oznacza konieczność dokonania ich zakupu na rynku pierwot-

nym. W tym kontekście należy wskazać, że w praktyce obrotu gospodarczego niejednokrotnie 

zdarza się, że podatnicy dokonują zakupu szeroko pojętych środków trwałych, w szczególności 

maszyn, a nawet całych linii technologicznych na rynku wtórnym.  

Zatem regulacja w projektowanym brzmieniu w sposób istotny zawęża zakres zastosowania 

ulgi, co może budzić uzasadnione wątpliwości, czy sprosta ona pokładanym w niej oczekiwa-

niom. Mając na względzie powyższe, KIGEiT rekomenduje, aby projektowana regulacja nie 

ograniczała możliwości zastosowania ulgi na robotyzację wyłącznie do „nowych” robotów 

i maszyn. 

Niezależnie, warto zwrócić uwagę na szerszy kontekst ekonomiczny projektowanych regulacji 

oraz istotne powiązania polskiej gospodarki z gospodarkami innych państw o znacznie wyż-

szym poziomie robotyzacji. W szczególności dotyczy to gospodarek Republiki Czeskiej, czy 

Republiki Federalnej Niemiec, która pozostaje światowym liderem pod względem poziomu ro-

botyzacji i automatyzacji przedsiębiorstw. Wysoki stopień robotyzacji państw bezpośrednio 

sąsiadujących z Polską może stwarzać rodzimym przedsiębiorstwom szanse nabycia robotów 

oraz niezbędnych dla celów robotyzacji maszyn w korzystnych cenach na rynku wtórnym. Brak 

możliwości skorzystania z ulgi na robotyzację w odniesieniu do używanych robotów oraz ma-

szyn może w sposób istotny wpłynąć na brak zainteresowania ulgą na robotyzację ze strony 

polskich przedsiębiorstw. 

d) Rozszerzenie katalogu kosztów objętych ulgą na robotyzację. 

Zgodnie z projektowanym brzmieniem „Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robo-

tyzację uznaje się koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych 

oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 

1 i 2;”. Wobec tego regulacja w obecnym kształcie wyklucza możliwość zastosowania ulgi 

na robotyzację do usług doradczych przedwdrożeniowych w zakresie tworzenia strategii cyfry-

zacji i robotyzacji przedsiębiorstwa, jak również usługi doradczej wdrożeniowej.  

Powyższe usługi niejednokrotnie mają charakter kluczowy z perspektywy planowania procesu 

rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa. W związku z tym, z uwagi na strategiczny cha-

rakter tych usług oraz celem wsparcia przez ustawodawcę działań w zakresie zwiększenia efek-

tywności wdrażanych rozwiązań w obszarze robotyzacji rekomenduje się rozszerzenie przed-

miotowego katalogu o możliwość zastosowania ulgi na robotyzację do usług doradczych przed-

wdrożeniowych (w szczególności w zakresie tworzenia strategii cyfryzacji i robotyzacji przed-

siębiorstwa) oraz usługi doradczej wdrożeniowej.  

Ponadto, w ocenie KIGEIT celowym byłoby też objęcie planowaną ulgą kosztów usługi inte-

gracji robota z posiadaną infrastrukturą i włączenia go w cykl produkcyjny dlatego rekomen-

dujemy, żeby: 

 w ramach ulgi zawrzeć też urządzenia towarzyszące z obszaru automatyzacji linii pro-

dukcyjnych, 

 objąć ulgą także software służącego integracji robota z urządzeniami wykonawczymi,  

jak obrabiarki, 

 uwzględnić usługi integracji robota w spójną funkcjonalnie z linią całość – z uwagi 

na fakt, że koszty tych usług stanowią sporą część spośród wszystkich kosztów wdro-

żenia, 

 uwzględnić zakup oraz wdrożenie automatycznych układów sterowania pozwalających 

na integrację w ramach IIoT. 
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e) Zbycie robotów oraz maszyn przed końcem okresu amortyzacji lub podstawo-

wego okresu umowy leasingu 

Regulacja w projektowanym brzmieniu określa że: „Podatnik, który zbył środki trwałe lub war-

tości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, 

lub w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 23f, przed końcem podstawowego 

okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym 

nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio 

dokonanych na podstawie ust. 1.” 

Powyższe oznacza, że w przypadku zbycia przez podatnika robotów lub maszyn (nabytych 

bądź leasingowanych) objętych uprzednio ulgą na robotyzację, będzie on obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń. Rekomenduje się, aby 

w  przypadku zbycia tych środków trwałych podatnik nie był zobligowany do zwiększenia pod-

stawy opodatkowania w całości, lecz aby zwiększenie podstawy obliczenia podatku następo-

wało proporcjonalnie w stosunku do okresu pozostałego do końca amortyzacji środków trwa-

łych. 

f) Okres obowiązywania ulgi na robotyzację 

Zgodnie projektowaną regulacją podatnicy będą mieli możliwość dokonywania odliczeń w ra-

mach ulgi na robotyzację w stosunku do kosztów poniesionych w latach 2022-2026. W tym 

zakresie rekomenduje się likwidację powyższego limitu czasowego. 

Planowanie procesu rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa stanowi przedsięwzięcie 

o charakterze długoterminowym. Oznacza to, że strategia rozwoju przedsiębiorstw w zakresie 

zwiększenia poziomu robotyzacji i automatyzacji wykracza daleko poza ramy określone przez 

projektodawcę, tj. lata 2022-2026. W związku z tym, jeśli ulga na robotyzację ma w sposób 

skuteczny zachęcić podatników do zwiększenia ich rozwoju technologicznego, powinna ona 

obowiązywać bez ściśle określonego limitu czasowego. W takim przypadku podatnicy mieliby 

możliwość rozplanowania oraz rozłożenia kosztownych inwestycji w zakresie robotyzacji i au-

tomatyzacji na dłuższy okres (powyżej 5 lat). 

2) Ulga na prototyp 

Zgodnie z aktualną praktyką organów podatkowych walidacja wyników prac badawczych po-

przez wykonanie partii testowych produktów jest uznawana za koszt, który może podlegać od-

liczeniu w ramach zastosowania ulgi B+R. Potwierdzają to w szczególności następujące inter-

pretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: 

 Interpretacja z dnia 24 maja 2021 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.201.2021.2.EC; 

 Interpretacja z dnia 2 czerwca 2021 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.105.2021.2.JS;  

 Interpretacja z dnia 28 maja 2021 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.173.2021.2.MK1. 

Oznacza to, że na gruncie obecnego stanu prawnego powyższe koszty podlegają odliczeniu 

w ramach ulgi B+R w wysokości 100%. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że zakres przedmiotowy projektowanej ulgi na pro-

totyp pokrywa się z zakresem zastosowania ulgi B=R. W treści uzasadnienia do przedmioto-

wego projektu wskazano że: „Objęte są nią wydatki związane z wdrożeniem produkcji próbnej 

nowego produktu, które nie są uwzględniane przez podatnika w kalkulacji ulgi na działalność 

badawczo-rozwojową.” 
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W konsekwencji powstają uzasadnione wątpliwości, czy w wyniku wprowadzeniu ulgi na pro-

totyp możliwość dokonania odliczeń związanych z wykonaniem partii testowych produktów 

zostanie obniżona ze 100% (w ramach ulgi B+R) do wysokości 30%, tj. limitu odliczeń prze-

widzianego ulgi na prototyp. 

Wobec powyższego konieczne jest doprecyzowanie przepisów w taki sposób, aby podatnicy 

w wyniku wprowadzenia ulgi na prototyp nie utracili możliwości odliczania od podstawy opo-

datkowania 100% kosztów poniesionych na wykonanie partii testowych produktów. 

3) Ulga B+R 

a) Uwagi ogólne 

Proponuje się rozważenie zastosowania mechanizmu, który umożliwiłby dokonywanie „suma-

rycznego” odliczenia w ramach ulgi B+R po zakończeniu konkretnego projektu oraz wnoszenia 

przez podatnika o zwrot nadpłaconego podatku. Mechanizm ten zabezpieczałby interes podat-

nika, który mógłby wyeliminować ryzyko zapłaty odsetek podatkowych powstałych w wyniku 

ewentualnego zakwestionowania odliczeń związanych z ulgą B+R. 

Mechanizm ten może okazać się również wysoce korzystny z punktu widzenia budżetu pań-

stwa, ponieważ skutkowałby powstaniem nadwyżek gotówkowych po jego stronie. Pierwotnie 

bowiem podatnik wpłacałby podatek zawyżonej wysokości, tj. bez zastosowania odliczenia 

w  ramach ulgi B+R, a następnie po zakończeniu projektu mógłby dokonać sumarycznego od-

liczenia za wszystkie lata, w których prowadził on projekt. 

 

 

Prezes Zarządu 
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