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PRACOWNIK ZATRUDNIONY W CELU REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI B+R MOŻE MIEĆ TEŻ INNE 

ZADANIA 

 

Zwracamy Państwa uwagę na interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

(dalej: KIS) z dnia 20 marca 2017 roku (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.1086.2016.2.TS i sygn. 2461-

IBPB-1-3.4510.1184.2016.1.TS), w których organ podatkowy wyjaśnił, jak należy rozumieć 

zatrudnienie pracownika „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” (dalej: B+R). 

 

Są to rozstrzygnięcia ważne dla pracodawców, którzy korzystają z ulgi badawczo-rozwojowej. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora KIS: 

 pracodawca jest uprawniony do potraktowania wynagrodzenia pracownika oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia jako kosztu kwalifikowanego, jeżeli: 

o z umowy o pracę lub innego dokumentu wewnętrznego wynika, że pracownik został 

zatrudniony w celu realizacji działalności B+R oraz 

o pracownik faktycznie uczestniczy w pracach B+R; 

 za pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R można uznać również 

osoby, których główną kompetencją pozostaje realizacja działalności B+R, ale część swojego 

czasu pracy przeznaczają na inne zadania, np. uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, 

podróże służbowe, wymianę korespondencji służbowej. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


