
Komunikat nr 17
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie 50t% uqyskania przpchodu z lytulu korqystania przez twdrcdw 4, praw autorckich

W zwiqzku z wejdciem w Zycie od dnia I stycznia 2018 r. ustawy z dnia27 puldziemika
2011 r. o zmianie ustqv)y o podatku dochodowym od os6b fizycznych, ustawy o podatku
dochodowyn od osdb prownych oraz ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od
niekt6rych przychoddw osiqganych przez osoby /izyczne (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 2l7S)
wprowadza sig w uniwersytecie w Bialymstoku wz6r odwiadczenia dla pracownik6w, do
kt6rych zastosowanie b9d4 mialy koszty uzyskania przychod6w z tylulu korzystmia przez
tw6rc6w z praw autorskich, stanowi4cy Zal4cznik do niniejszego Komunikatu.

Zgodnie z art.22 ust. 9b ustawy z dnia26lipca l99l r. o podatku dochodowym od os6b
Jizycznych (t. j.Dz. U.22016 r. po2.2032,2p62n. zm.):

,,Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje sig do przychoddw uzyskiwanych z tytulu dzialalnoSci:
1) tw6rczej w zakresie architektury, architektury wngtrz, architektury krajobrazu, urbanistyki,

literatury pigknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, tw6rczoSci audiowizualnej,
program6w komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz
dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, re2yserii teatralnej i estradowej,

sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki,
kostiumografi i, scenografi i;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej re2yser6w, scenarzyst6w, operator6w obrazu
i dZwigku, montazyst6w, kaskader6w;

5) publicystycznej."r

Zlo2enie oiwiadczenie przez pracownika bgdzie podstawq do zastosowania 500/o
koszt6w uzysku tyulem praw autorskich w naliczanych zaliczkach na podatek dochodowy od
os6b fizycznych.

W celu zastosownia 50% koszt6w uzysku pracownik sklada odwiadczenie, o kt6rym
mowa w niniejszym Komunikacie, w Dziale Plac i Podatk6w w nieprzekraczalnym terminie
do 29 grudnia 2017 r. do godz.12,00.

Osoby, kt6re nie zloi4 odwiadczenia do dnia 29 grudnia 2017 r. bgd4 mogly zloiy| je
w 2018 roku w terminie do 15 dnia miesi4ca. Zastosowanie 5 0%o koszl6w uzysku tltulem praw
autorskich nast4pi od nastgpnego miesi4ca po zlo2eniu oSwiadczenia.

' Art. 22 ust. 9 pkt 3:
Koszty uzyskania niekt6rych prrychodOw okeSla si9 z tltulu kozystania przez tw6rc6w z praw autorskich
i artyst6w wykonawcdw z praw pokewnych, w rozumieniu odrgbnych przepis6w, lub rozporzqdlan ia prznz nich
tymi prawami - w wysokoici 50% uzyskanego przychodu, z zastrzez€niem ust. 9ai gb,ztym zekosty te oblicza
si9 od przychodu pomniejszonego o potrqcone przez planika w danym miesiqcu skladki na ubezpieczenia
emer)'talne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktdrych mowa w art. 26 ust. I pkt 2 lit b, kt6rych
podstawg wymiaru stanowi ten przychod.
Art, 22 ust. 9a:
W roku podatkowym lqczne koszy uzyskania przychod6w, o kt6rych mowa w ust. 9 pkt l-3, nie mogE
przekrocry(, kwoty stanowi4cej g6mq ganica pierwszngo przedziabs skali podatkowej, o ktdrej mowa w art. 2?
ust. l.



. Y ?raeudkr zrriany udzialu praw autorskich w czg&:i wynagrodzenia wskazanego
w aneksie do umowy o praca/mianowania pracownika, pracownik z.iu"rfiq*y.i.ri *ilrini.do l5 dnia nastgpnego miesi4ca do zlozenia w Dziale'piac i podark6w ,"*"gl""JJJ"*"i"
. . , P*oyoik^korzystaiqcy z 50zo koszt6w uzysku t5rtulem praw autorskich zobowiqzanyjest do prowadzenia ewidencji prac objgtych pra*r- uutorrti-.



Zal4cznik
do Komunikatu nr l7

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia2O grudnia2}l7 r.

(imig i nazwisko)

(stanowisko)

(ednostka organ izacyjna zatrudniaj 4ca pracownika)

oSwIADczENIE PRAcowNIKA
o udziale honorarium autorskiego w wynagrodzeniu

Po zapoznaniu sig z:

- arl.22 ust. 9 pkt. 3, ust. 9a, ust. 9b ustawy z dnia26lipca l99l r. o podatku dochodowym
od os6bfizycznych (t. j. Dz.U.22016 r. po2.2032, zp62n. zm.),

- Komunikatem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie 50ok uzyskania przychodu z tytulu korzystania przez tw6rc6w z praw autorskich

oSwiadczam, 2e w roku 2018 wykonyw in przeze mnie dzialalno5ci naukowo-
dydaktyczna lub badawczo-rozwojowa lub inna wskajzana w art.22 ust. 9b ustawy
z dnia26lipca l99l r. o podatku dochodowym od os6b frzycmych (t. j. Dz. tJ. 22016 r.
poz. 2032, z p62n. zm.) objjta bgdzie prawami autorskimi w mySl art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.IJ.22017 r. poz.
880 zp62n. zm.).

O6wiadczam, 2e prowadzg szczeg6low4 ewidencjg prac objetych niniejszym
oSwiadczeniem, kt6r4 zobowiqzujg sig w razie potrzeby przekazad w formie pisemnej
do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w kt6rej jestem zatrudniony.

W zwiqzku z powy2szym proszg o potracenie zaliczek na poczet podatku dochodowego
od os6b fizycznych z uwzglgdnieniem 507o koszt6w uzysku od czg5ci wynagrodzenia.

O5wiadczam tak?e, ire z tyl:ulu Wkonywania przeze mnie ww. prac nie pobieralem(am)
i nie b9d9 pobieral(a) wynagrodzenia z innego t1'tulu (np. umowy o dzielo, umowy
autorskiej, licencyjnej lub innych). Jednocze(nie w przypadku zmiany udzialu praw
autorskich w czgSci wynagrodzenia, zobowiqzujg sig zlo2yt, w Dziale Plac i Podatk6w nowe
odwiadczenie.

Bialystok, dnia.
(podpis pracownika)


