
Wyzwania w dobie 
pandemii

• Zmniejszone wpływy z bieżącej działalności
i konieczność alokacji środków na
podstawową działalność.

• Ograniczenia mobilności pracowników
zaangażowanych w działalność badawczo-
rozwojową.

• Przerwane łańcuchy dostaw i trudności
w pozyskiwaniu materiałów.

• Potrzeba alokacji środków na zwalczanie
pandemii COVID-19.

Rozwiązanie KPMG

Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG ma 
szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu 
wsparcia dla swoich klientów na działalność 
rozwojową w formie dofinansowania 
i ulg podatkowych. Eksperci pomagają 
wykorzystać pełne spektrum środków 
dostępnych dla firm prowadzących działalność 
innowacyjną – niezbędnych w czasie zagrożenia 
płynności finansowej spowodowanego 
skutkami pandemii.

Usługi KPMG w zakresie wykorzystywania narzędzi 
wsparcia innowacyjności w czasie pandemii COVID-19

Zachęty B+R 
efektywnym wsparciem 
w czasach kryzysu

Korekta deklaracji CIT/PIT w zakresie ulgi B+R – zwrot 

podatku dochodowego źródłem dodatkowej gotówki

Zmiany w umowach o dofinansowanie obecnie 

realizowanych grantowych projektów B+R

Wsparcie we wdrażaniu zmienionych, 

dotychczasowych instrumentów wsparcia

Uwolnienie dodatkowych środków to remedium na 
kryzys, jaki stosują rządy na całym świecie w trudnym 
czasie. Krajowe i unijne instytucje proponują dodatkowe 
mechanizmy i rozszerzanie obecnych programów 
skierowanych do przedsiębiorców. W ramach wsparcia 
innowacyjności firmy nadal mogą ubiegać się o liczne 
znane już dofinansowania i ulgi podatkowe.

Zmniejszony popyt i zaburzone 
łańcuchy dostaw utrudniają bieżącą 
działalność firmy oraz zapewnienie 
płynności finansowej. W tej sytuacji 
szczególnie ważne jest zmniejszenie 
obciążeń podatkowych i wykorzystanie 
dostępnych mechanizmów wsparcia.  
Pomagamy wdrażać schematy 
wsparcia na działalność 
B+R od początku do końca, wspierając 
przedsiębiorców w wykorzystywaniu 
nowych i dotychczasowych szans na 
pozyskanie kapitału i zwiększenie 
oszczędności.

Pozyskiwanie zachęt grantowych dedykowanych 

zwalczaniu COVID-19

Proponowane usługi KPMG:
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Korekta deklaracji CIT w zakresie ulgi B+R 

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej za ubiegłe lata wciąż jest możliwe i może przynieść fi rmie 
dodatkowe środki – niezbędne do wsparcia płynności przedsiębiorstwa w obecnej sytuacji gospodarczej. 
Koszty związane m.in. z rozwojem istniejących, lub tworzeniem nowych produktów, procesów, usług oraz 
oprogramowania, mogą być dodatkowo odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości:

• 10-30% za rok 2016,

• 30-50% za rok 2017,

• 100-150% za lata 2018 i 2019.

W przypadku efektywnego odliczenie ulgi za ubiegłe lata podatkowe powstanie nadpłata podatku 
dochodowego, który poprzez złożenie korekty deklaracji CIT/PIT może zostać odzyskany. Wsparcie KPMG 
w tym zakresie obejmuje:

• pełną analizę kosztów poniesionych w minionych latach, 

• mapowanie oraz alokację kosztów działalności B+R,

• przygotowanie raportu uzasadniającego od strony fi nansowej oraz prawnej możliwość 
skorzystania z ulgi,

• przygotowanie korekty deklaracji CIT i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Zmiany w umowach o dofi nansowanie 

Z uwagi na obecną sytuację rynkową spowodowaną pandemią koronawirusa instytucje zarządzające 
przyznanym wsparciem, m.in. w ramach funduszy EFS oraz EFRR, sygnalizują możliwość dokonywania 
zmian w umowach o dofi nansowanie i zasadach, na jakich przyznane zostały granty. W obecnych 
propozycjach znajduje się możliwość objęcia dofi nansowaniem wydatków spoza katalogu kosztów 
kwalifi kowanych, wydłużenie terminu składania wniosków o płatność, wydłużenie terminu zakończenia 
realizacji projektu i inne zmiany. Eksperci KPMG oferują wsparcie w zakresie:

• identyfi kacji problemów i potrzeb fi rmy związanych z realizacją projektów,

• kontaktu z instytucjami zarządzającymi funduszami, w tym składanie wniosków i przygotowywanie 
dokumentacji,

• doradztwa przy ograniczaniu ryzyka związanego z pandemią w realizowanych projektach.

Pozyskiwanie zachęt grantowych dedykowanych zwalczaniu 
COVID-19 

Zarówno krajowe, jak i unijne instytucje ogłaszają zmiany w istniejących bądź wprowadzanie 
nowych programów grantowych. Środki z grantów mają trafi ć do fi rm wdrażających innowacyjne 
rozwiązania adresujące problemy wywołane przez wirusa SARS-COV-2. Przykładem programu 
wsparcia na poziomie krajowym jest ogłoszony niedawno konkurs tematycznej Szybkiej Ścieżki - 
KORONAWIRUSY w ramach Narodowego Badań Centrum i Rozwoju. Przedsiębiorstwa (niezależnie 
od wielkości) mogą pozyskać wsparcie na projekty B+R skierowane na zwalczanie skutków pandemii 
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COVID-19. Alokacja konkursu to 200 mln PLN, wnioski można skłądać od 6 maja do 31 grudnia 2020 
roku. Firmy mogą liczyć na wsparcie w postaci grantów do 80% kosztów kwalifi kowanych projektu. 
Na poziomie Komisji Europejskiej ogłaszane są natomiast dedykowane schematy wsparcia w ramach 
programu Horyzont 2020.

Zespół KPMG przeprowadza przedsiębiorstwa przez cały proces pozyskiwania dofi nansowania – od 
tworzenia koncepcji i pozyskiwania partnerów, przez przygotowywanie kompletnej dokumentacji 
oraz wniosku o dofi nansowanie, do rozliczania pozyskanych środków.

Identyfi kacja zmian w dotychczasowych instrumentach wsparcia 

Już w krótkim czasie od wybuchu pandemii oraz pojawiania się problemów gospodarczych na 
rynku polskim instytucje zarządzające funduszami rozpoczęły wprowadzanie ułatwień oraz zmian 
w pozyskiwaniu dotychczas oferowanych środków. Tego typu ułatwienia, wynikające ze zmieniających się 
realiów gospodarczych dają liczne dodatkowe szanse dla fi rm w pozyskiwaniu dofi nansowania i ułatwiają 
pozyskiwanie wsparcia. Firma KPMG na bieżąco monitoruje zmiany schematów udzielania fi nansowania 
i wspiera fi rmy w jak najpełniejszym wykorzystaniu środków. Jednym z modyfi kowanych schematów 
wsparcia jest wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na Innowacje Technologiczne. Po 
proponowanych zmianach:

• spółki otrzymają także wsparcie na zapewnienie prowadzenia produkcji wdrożonych produktów, 
procesów lub usług, 

• zniesiony został limit 6 mln PLN na dofi nansowanie projektu, 

• dodano możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach 
kwalifi kowanych projektu.

Wdrażane są także dedykowane zmiany w ramach instrumentów podatkowych, dla fi rm zwalczających 
w ramach działalności B+R COVID-19 (projekty związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profi laktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych). Podatnicy 
prowadzący tego typu działalność B+R mogą korzystać ze znanych już instrumentów podatkowych: 
ulga podatkowa na działalność B+R oraz IP Box. Dodatkowym benefi tem dla tych podatkowców jest 
wprowadzona możliwość rozliczania tych ulg podatkowych na bieżąco w ramach obliczania zaliczek na 
podatek dochodowy.
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