Szanowni Państwo,
W ślad za listem z grudnia 2017 roku dotyczącym zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych przekazuję kolejne informacje i decyzje w tej sprawie.
Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały wyjaśnienie ministra
finansów ( http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyjasnienia-ministerstwa-finansow-w-zakresiekosztow-uzyskania-przychodu.html ) oraz dalsze wyjaśnienia MNiSW (
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-zasady-korzystania-z-50-proc-kosztowuzyskania-przychodow.html). Informacje te potwierdzają możliwość stosowania 50% kosztów
uzyskania przychodu od części wynagrodzeń pracowników, którzy – niezależnie od zakwalifikowania
do określonej grupy pracowniczej – w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw
autorskich.
Jednakże, jak pisałem poprzednio, możliwość ta obecnie dotyczy wynagrodzeń twórców jedynie w
ramach ustalonej zamkniętej listy dziedzin działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile dla nauczycieli akademickich na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych określenie takiej dziedziny jest oczywiste
(działalność naukowo-dydaktyczna), o tyle dla pozostałych grup pracowniczych nie musi to
jednoznacznie wynikać z zajmowanego stanowiska.
Zgodnie z informacją w poprzednim liście dla nauczycieli akademickich UW na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych 50-procentowe koszty uzyskania przychodu od
części wynagrodzenia są naliczane na dotychczasowych zasadach, na podstawie odpowiednich
oświadczeń składanych do listopada ubiegłego roku.
Inni pracownicy, którzy chcieliby kontynuować korzystanie z tej możliwości, powinni uzupełnić złożone
oświadczenia o załącznik, w którym wskazany zostanie typ działalności stanowiącej podstawę do
naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu od części wynagrodzenia określonej w złożonym
oświadczeniu. Wzór załącznika dostępny jest na stronach Biura Spraw Pracowniczych (
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ) w dziale „Inne”. Naliczanie kosztów uzyskania
przychodu w wysokości 50% będzie wtedy realizowane zgodnie ze złożonym oświadczeniem
uzupełnionym o odpowiednio wypełniony i podpisany załącznik. W celu uwzględnienia tej możliwości
dla wynagrodzeń wypłacanych pod koniec stycznia konieczne jest przekazanie załącznika do Działu
Płac Kwestury najpóźniej 15 stycznia – przepraszam za tak krótki termin spowodowany możliwościami
technicznymi.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Zarządzeniem nr 4
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku, dziekan/kierownik jednostki
organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem prowadzi ewidencję prac lub czynności będących
przedmiotem prawa autorskiego i stanowiących podstawę do zastosowania kosztów uzyskania
przychodów w wysokości 50%. Oczywiście, musi to uzasadniać określoną w oświadczeniu część
wynagrodzenia, dla której naliczane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. Jednocześnie
przypominam, że w trakcie roku możliwa jest zmiana oświadczenia, jeżeli w obowiązkach pracownika
zmienił się udział prac o charakterze twórczym.
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