
50-procentowe koszty 
uzyskania przychodów 
dla branży IT

Wyższe wynagrodzenie netto dla pracowników bez zwiększenia kosztów po stronie pracodawcy! 

Pracownikom, z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przysługują 

50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Z podwyższonych kosztów autorskich mogą skorzystać 

przykładowo programiści lub twórcy gier i aplikacji komputerowych. Ta preferencja podatkowa pozwala na 

zaoferowanie pracownikom-twórcom atrakcyjniejszego schematu wynagradzania, co w praktyce przekłada 

się na uzyskiwanie przez nich wyższego wynagrodzenia netto.

Warunki konieczne do skorzystania z 50% kosztów 

uzyskania przychodów

50-procentowe koszty autorskie. O co należy zadbać?

Albania  I  Austria  I  Bułgaria  I  Chorwacja  I  Czarnogóra  |  Czechy  
Polska  I  Rumunia  I  Serbia  I  Słowacja  I  Słowenia  I Węgry

Odpowiednie zapisy umowy o pracę 
regulujące kwestię przejścia praw autorskich 
pomiędzy programistą a pracodawcą 

Wyodrębnienie honorarium autorskiego 
przysługującego twórcy

Prowadzenie ewidencji powstałych 
utworów, potwierdzającej m.in. moment 
przejścia autorskich praw majątkowych

Kontrola limitu podwyższonych 
kosztów autorskich

Prawidłowe ustalenie wysokości honorarium 
autorskiego w oparciu o aktualne orzecznictwo 
i stanowiska organów podatkowych, w tym 
wydaną w 2020 r. interpretację ogólną

◼ W ramach stosunku pracy (ewentualnie w ramach umowy cywilnoprawnej) powstaje utwór będący 

przedmiotem prawa autorskiego (np. program komputerowy), z którego twórca korzysta lub nim 

rozporządza

◼ Pracodawca wyraźnie wyodrębnia w ramach wynagrodzenia programisty honorarium autorskie 

(w stosunku do którego stosuje podwyższone 50% koszty autorskie) oraz pozostałe składniki 

wynagrodzenia

◼ Prowadzona jest odpowiednia dokumentacja potwierdzająca m.in. powstanie utworu, a także 

uzyskanie przez pracownika przychodu z praw autorskich lub z tytułu rozporządzania tymi prawami 

i jego wysokość



◼ Wysokość podwyższonych kosztów uzyskania 

przychodów ograniczona jest limitem 

kwotowym

◼ 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 

kwoty 120 tys. zł (preferencji nie stosuje się 

do nadwyżki) – odpowiada to przychodom 

w wysokości ok 270 tys. zł rocznie

Limit kosztów autorskich 

◼ Wybór odpowiedniej metody wyliczania 

wysokości honorarium autorskiego jest 

niezwykle istotny

◼ Honorarium musi być powiązane 

z konkretnym utworem (czy utworami 

określonymi rodzajowo) 

www.tpa-group.pl www.bakertilly.pl

Jak to zastosować w praktyce?

Wysokość honorarium 
autorskiego 

Etap 1: Przeanalizuj

Ustal, czy w ramach swoich obowiązków 

pracownik tworzy utwory autorskie, a także 

czy w ramach stosunku pracy korzysta 

z praw autorskich lub nimi rozporządza

Etap 2: Zaktualizuj dokumenty 

i określ honorarium autorskie

W przypadku programistów tworzących programy 

komputerowe, zaktualizuj odpowiednie zapisy umowy 

o pracę i regulaminu > wyodrębnij honorarium 

autorskie i wybierz metodę ustalania jego wysokości 

Etap 3: Rozliczsię z fiskusem

Oblicz wysokość dochodu pracownika 

z uwzględnieniem 50-procentowych kosztów 

autorskich > pobierz zaliczkę na podatek 

dochodowy w niższej niż dotychczas wysokości > 

wypłać pracownikowi wyższe wynagrodzenie

Etap 4: Monitoruj

Prowadź dokumentację, na podstawie której stosujesz 

podwyższone koszty autorskie dla pracowników na 

bieżąco i w sposób ciągły > kontroluj limit 

podwyższonych kosztów autorskich

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy 

Środkowej i Południowo-Wschodniej. 

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom 

krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora

nieruchomości i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym 

uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland. 

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych.

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą 

i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.

***
Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem 

działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland.
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