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Szanowny Panie Premierze,
w odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji podatkowych dotyczących projektu
interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części
wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami
autorskimi, uprzejmie wyjaśniam.
Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) – dalej: „ustawa PIT” – koszty uzyskania
przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców
z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi
prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu
pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Dodatkowo należy wskazać, że 50% koszty stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu
działalności twórczej w dziedzinach wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy PIT.
Z kolei przedmiot prawa autorskiego został określony przez ustawodawcę w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn.
zm.) – dalej: „ustawa o prawie autorskim”.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim przedmiotem prawa autorskiego jest każdy
przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Od dnia 1 stycznia 2018 r., weszły w życie nowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania dla
twórców polegające na:
 podniesieniu o 100% limitu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (do 85 528 zł
rocznie), co oznacza obniżenie zobowiązań podatkowych dla twórców,
 wskazaniu dziedzin o charakterze twórczym objętych 50% kosztami (dodany ust. 9b w art.
22 ustawy PIT).
Podkreślić należy, że zmianie nie uległa jednakże generalna zasada, zgodnie z którą 50% koszty
uzyskania przychodów mogą być stosowane do przychodów twórców uzyskanych z tytułu

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 694 55 55 | e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

korzystania przez nich z praw autorskich w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania
przez nich tymi prawami.
Zatem dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest powstanie utworu
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim.
Z postanowień art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) wynika, że wykonywanie obowiązków nauczyciela
akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Powyższy przepis literalnie wskazuje, że praca
nauczyciela akademickiego ma twórczy, indywidualny charakter, a ustawowy zakres
obowiązków nauczycieli akademickich wymaga podejmowania we wszystkich obszarach
aktywności zawodowej (całość wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego)
działalności twórczej (utwór) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Zakresem
podmiotowym powyższej regulacji objęto wszystkich nauczycieli akademickich, niezależnie od
podstawy prawnej zatrudnienia oraz rodzaju uczelni. W myśl art. 128 ust. 1 ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciel akademicki (z wyjątkiem rektora) podlega ocenie
okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115
tej ustawy, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim, a także o własności
przemysłowej.
Interpretacja ogólna jest przygotowywana w duchu „polityki 3P” (przejrzystość, prostota
i przyjazność systemu podatkowego). Jej celem jest zatem określenie prostych i zrozumiałych
dla pracodawców i zatrudnianych przez nich twórców zasad stosowania 50% kosztów uzyskania
przychodów. Oczekiwanym przez Ministra Finansów efektem tych wyjaśnień jest
niedopuszczenie do powstania barier biurokratycznych, jak i ułatwienie stosowania prawa
podatkowego płatnikom podatku dochodowego.
Mając zatem na względzie wyżej wymienione zasady przygotowania interpretacji, przepisy
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności art. 115 (obowiązki
nauczyciela akademickiego), art. 116 ust. 7 (twórczy, indywidualny charakter całości pracy
nauczyciela akademickiego) oraz art. 128 ust. 1 (ocena pracy nauczyciela akademickiego w
obszarze prawa autorskiego) są wystarczające do zastosowania 50% kosztów uzyskania
przychodów, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, do całości wynagrodzenia
nauczyciela akademickiego.
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