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PREZENTACJA PARTNERA

ULGI PODATKOWE
POMIMO SZANSY NA NIŻSZY PODATEK DO TEJ PORY NIEWIELE PRZEDSIĘBIORSTW
ZDECYDOWAŁO SIĘ NA SKORZYSTANIE Z DOSTĘPNYCH ZACHĘT PODATKOWYCH.
ZDANIEM EKSPERTÓW Z GRUPY DORADCZEJ KR GROUP ZMIENI SIĘ TO RADYKALNIE.
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Brak jasnych wykładni i wytycznych
– Obsługujemy wielu klientów z zakresu ulgi
Tym bardziej że analogiczne rozwiązania zostały
wdrożone i funkcjonują w wielu innych krajach,
Innovation Box i B+R. W przypadku tej pierwmiędzy innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii,
szej śmiało mogę powiedzieć, że rozpoczęliśmy
Luksemburgu, na Słowacji, we Francji czy na Węswoje działania jako jedni z pierwszych – mówi
Tadeusz Robinski, współzałożyciel oraz CEO
grzech. W czasach gdy każdy kraj walczy o przyKR Group, trzeciej największej firmy księgowej
ciągnięcie nowych inwestorów, tak samo ważne
w Polsce. – Kłopotliwy staje się brak jasnych wyjest wprowadzenie systemu zachęt do utrzymakładni prawnych i wytycznych, wobec czego spółnia rodzimego innowacyjnego biznesu w ramach
swoich granic państwowych. Ta rywalizacja poliki czekają na objaśnienia, a kluczowa staje się rola
firm doradztwa podatkowego, które świadczą
tyczno-ekonomiczna pomiędzy państwami przeusługi w tej materii – dodaje Tadeusz Robinski.
kłada się wymiernie na sytuację podatnika. 
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Jak korzystać z zachęt podatkowych i pobudzić działalność innowacyjną firm?
Polska na tle innych państw
Unii Europejskiej oferuje jedne
z najbardziej preferencyjnych
stawek odliczeń, co przekłada
się na wymierne korzyści dla
przedsiębiorstw
korzystających z dostępnych ulg.

