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K O M U N I K A T 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany przepisów dotyczących zastosowania kosztów  

w wysokości 50% 
 

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 27 
października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
z 2017 roku poz. 2175) zmianie ulega możliwość zastosowania kosztów uzyskania 
przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców 
z praw pokrewnych w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
Dodany przez ww. ustawę art. 22 ustęp 9b, wymienia rodzaje działalności, do których 
istnieje możliwość zastosowania kosztów w wysokości 50%.  
Zgodnie z tą zmianą koszty te można zastosować do przychodów z tytułu działalności: 

1/ twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografii, twórczości 
audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa 
artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 

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

i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, 
wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 

4/ w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów 
obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; 

5/ publicystycznej. 
 
Zmiana przepisów spowodowała, że prawo do zastosowania kosztów w wysokości 50% 
przysługuje jedynie pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową  
i naukowo-dydaktyczną.  
 
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 roku nie są naliczane koszty  
w wysokości 50% przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze 
stosunku pracy pracowników dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz 
dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, a także pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
Jeżeli wyżej wymienieni pracownicy będą wykonywać prace chronione prawem autorskim 
to mogą zwrócić się do kierownika jednostki o złożenie wniosku dotyczącego 
zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. 
 
Jednocześnie przypominam, że każdego pracownika obowiązuje indywidualne roczne 
rozliczenie podatkowe, a urzędy skarbowe mają prawo żądać dokumentów 
potwierdzających wykonanie prac chronionych prawem autorskim. 
 
Ponadto zawiadamiam, że na mocy wspomnianej na wstępie ustawy podwyższony został 
limit zastosowania kosztów autorskich do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, tj. 85 528 zł. 
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