
50% koszty uzyskania przychodów
- sposób na większe wynagrodzenia pracowników

Pracodawcy stają więc przed wyzwaniem jak projektować efektywne systemy płacowe, nie obciążając 
w konsekwencji dodatkowo budżetu firmy.

Wielu pracowników, szczególnie tych wykonujących prace twórcze, ma prawo do 50% kosztów 
uzyskania przychodów. Dokładne przeanalizowanie i wdrożenie odpowiedniego modelu stosowania tej 
preferencji może zapewnić pracownikom wyższe zarobki na rękę nawet o kilkanaście tysięcy złotych 
w skali roku bez dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy.

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP ma szerokie doświadczenie 
i specjalizuje się m.in. w identyfikowaniu pracowników uprawnionych do 50% kosztów uzyskania 
przychodów i wdrażania ich stosowania w praktyce.

, czy w przypadku Państwa pracowników może znaleźć zastosowanie 
preferencyjny system podatkowy z 50% kosztami uzyskania przychodu, biorąc pod uwagę 
charakter Państwa działalności gospodarczej, zakres obowiązków pracowników oraz efekty 
ich prac.

we wdrożeniu i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla Państwa jako 
pracodawcy.

zasady i warunki stosowania preferencyjnego systemu podatkowego 
przewidującego 50% koszty uzyskania przychodu.
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Porównanie skutków wdrożenia systemu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów 
dla wybranych poziomów wynagrodzeń*

Miesięczne 
wynagrodzenie 

brutto

Średnie 
wynagrodzenie netto 
bez stosowania 50% 

kosztów

Średnie 
wynagrodzenie netto 
przy stosowaniu 50% 

kosztów

Korzyść pracownika
(miesięcznie / 

rocznie)

8 000 zł 5 784 zł 6 115 zł + 331 zł / + 3 972 zł

10 000 zł 7 147 zł 7 561 zł + 414 zł / + 4 968 zł

15 000 zł 10 030  zł 11 195 zł + 1 165 zł / + 13 980 zł

20 000 zł 12 907 zł 15 191 zł + 2 284 zł / + 27 408 zł

30 000 zł 18 663 zł 21 863 zł + 3 200 zł / + 38 400 zł

* Przy założeniu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do 80% wynagrodzenia brutto.
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