
Ulga na wsparcie 
innowacyjnych pracowników 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi rozszerzenie ulgi 
na działalność badawczo–rozwojową (tzw. ulgi B+R). Ma ona wspierać 
i promować zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
a także innowacyjność polskich przedsiębiorstw. 

Kto skorzysta z ulgi na wsparcie innowacyjnych 
pracowników?
Podatnik CIT lub PIT:

 prowadzący działalność badawczo–rozwojową

 zatrudniający pracowników realizujących działalność B+R i pełniący rolę płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych

 który poniósł za rok podatkowy stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego 
w roku podatkowym odliczenia z tytułu ulgi B+R

 uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Co daje ta ulga? 
Zastosowanie tej ulgi następuje na 
etapie wpłacania do urzędu 
skarbowego zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
pobieranych od wynagrodzeń 
wypłacanych zatrudnionym 
pracownikom. 

Ulga daje możliwość pomniejszenia kwoty 
przekazywanych do urzędu skarbowego 
zaliczek na PIT pracowników o iloczyn 
nieodliczonej kwoty ulgi B+R i stawki 
podatku obowiązującej podatnika 
korzystającego z ulgi na innowacyjnych 
pracowników w danym roku podatkowym.
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 Warunkiem odliczenia jest poświęcenie 
przez danego pracownika co najmniej 
50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio 
na realizację działalności B+R w danym 
miesiącu.

 Uprawnienie do pomniejszenia zaliczek na 
PIT przysługuje od miesiąca, w którym 
podatnik złożył zeznanie podatkowe za dany 
rok (zeznanie roczne), do końca tego roku 
podatkowego.

Warunki odliczenia

 Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy 
korzystają z prawa do zwrotu 
gotówkowego uregulowanego w uldze 
B+R.

 W przypadku utraty prawa do ulgi –
podatnik musi zwrócić jej wartość poprzez 
doliczenie kwot uprzednio odliczonych 
w ramach ulgi w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w którym 
dojdzie do utraty prawa do ulgi.

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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Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i poszukujecie wsparcia w powyższym temacie, zapraszamy 
do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią wsparcie przy wdrażaniu ulgi na wsparcie innowacyjnych 
pracowników w Waszej firmie. 

Jakiego rodzaju zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
podlegać będą pomniejszeniu w ramach tej ulgi?

 stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku 
pracy oraz wypłacanego przez podatnika 
zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia 
społecznego

 wykonywania usług na podstawie umowy 
zlecenia lub umowy o dzieło

 praw autorskich.

Przepisy pozwalające na zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników znajdą 
zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy pobranych od dochodów (przychodów) osób 
fizycznych z tytułu:
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