
 
 

Fachowe 
doradztwo 
POLSKI ŁAD 

Ulgi podatkowe dla branży IT a Polski Ład



ULGI PODATKOWE DLA IT 
 

Przedsiębiorco!  
Tworzysz oprogramowanie lub je rozwijasz, a 
następnie je komercjalizujesz? Zatrudniasz 
programistów lub innych specjalistów IT?  
 
Sprawdź, jakie ulgi są dla Ciebie dostępne. 

 

ULGA B+R IP BOX 

Dwukrotne uwzględnienie tych 
samych wydatków na B+R przy 
kalkulacji PIT/CIT. 

 

Niższa stawka PIT/CIT (5%) od 
dochodu ze sprzedaży lub licencji 
wytworzonego lub ulepszonego w 
ramach B+R programu 
komputerowego. 

Polski Ład zwiększył odliczenie 
ze 100% do 200% (dla 
wydatków osobowych) lub  
w przypadku CBR ze 150% do 
200% (nie tylko wydatki 
osobowe). 

Dotychczas nie było możliwe 
równoległe korzystanie z ulgi B+R  
i IP Box – Polski Ład to zmienił. 

 

ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW 

Nowa ulga w ramach Polskiego Ładu (uzupełnienie ulgi B+R) – 
zmniejszenie zaliczek na PIT płaconych od wynagrodzeń 
pracowników zaangażowanych w B+R. 

 

50% KUP DLA PRACOWNIKÓW-TWÓRCÓW 

Twórczy charakter pracy pozwala w określonych przypadkach na 
stosowanie 50% KUP przy obliczaniu zaliczki na PIT 
pracowników, co skutkuje wyższym netto przy wypłacie. 
Od 1.01.2022 wyższy limit kosztów autorskich. 

 

Płatniku! Korzystasz już z rozwiązania?  
Sprawdź, czy zgodnie z interpretacją  

ogólną (wytycznymi) MF. 
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Co mogę zyskać? 
 

 oszczędność – niższy podatek do zapłaty 

 wykorzystanie zaoszczędzonych kwot w dowolny 
sposób (np. na inwestycje) 

 poprawienie płynności finansowej 

 pobudzenie innowacyjności i zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej na rynku 

 zachęta finansowa dla pracowników - wzrost pensji 
netto bez angażowania dodatkowych środków 

 zwiększenie motywacji, kreatywności i retencji 
pracowników 

 

Jak możemy pomóc? 
W ramach wsparcia Kancelaria Rödl & Partner 
oferuje Państwu pomoc w szczególności w zakresie: 

 

 zidentyfikowania dostępnych dla Państwa preferencji 
podatkowych 
 

 wskazania pracowników realizujących prace twórcze,  
w tym działania B+R, zidentyfikowania rezultatów 
stanowiących utwory pracownicze 

 

 przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w celu 
prawidłowego stosowania wybranych rozwiązań 

 

 przygotowania wniosków o wydanie indywidualnej 
interpretacji potwierdzających prawidłowość rozwiązań 

 

 
wsparcia w rozliczeniach dotyczących stosowanych ulg  
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Rödl & Partner to międzynarodowa firma 
świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, business proces outsourcing, 
doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w 
których pracuje  5260 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – 
Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 
 
 
 
 
www.roedl.pl 
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