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kiedy możemy mówić o uzyskaniu przychodu z tytułu korzystania 
lub rozporządzania prawami autorskimi. Całość omawianych kwestii 
wymaga gruntownego i syntetycznego przeanalizowania, aby móc 
podejmować dalsze rozważania natury teoretycznej.

Koszty uzyskania przychodów – uwagi ogólne

Celem wprowadzenia do poniższych rozważań zaznaczyć nale-
ży, że samo pojęcie kosztów uzyskania przychodów, jako elementu 
podatkowego stanu faktycznego, jest immanentnie związane z po-
datkami dochodowymi. Można uznać, że ten rodzaj podatków jest 
stosunkowo nowy, ponieważ dopiero pod sam koniec XVIII wieku  
w Anglii, został wprowadzony pierwszy podatek dochodowy, o kon-
strukcji podobnej do obecnych podatków dochodowych (Mastalski 
2006: 559). Podstawowym (co do zasady) powodem, dla którego  
w kolejnych państwach zaczęto wprowadzać podatki dochodowe 
była chęć skorygowania nierównomierności opodatkowania, która 
jest uznawana za główny mankament podatków przychodowych. 
Wskazać należy, że z uwagi na to, iż zobowiązanie podatkowe  
w tego rodzajach podatkach powstaje w sposób niezależny od rze-
czywistych wyników finansowych podatnika, to opodatkowanie tymi 
daninami może być uznawane za sprzeczne z zasadami sprawiedli-
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W przedmiotowym artykule, w jego początkowych częściach, 
omówione zostały kwestie związane z kosztami uzyskania przycho-
dów w ogólności – w tym po krótce wskazano przyczyny, z powodu 
których podatki dochodowe zostały zaimplementowane w kolejnych 
krajach. Na przykładzie kosztów podatkowych nakreślony został 
problem związany z autonomicznym (szczególnie względem prawa 
cywilnego) uregulowaniem przez przepisy podatkowe kwestii do-
tyczących ciężaru dowodzenia. Ponadto poruszone zostały kwestie 
węzłowe, dotyczące tytułowych kosztów autorskich wraz ze wska-
zaniem głównych problemów praktycznych związanych z kalkulacją 
zobowiązania podatkowego, wtedy gdy analizowane przepisy o au-
torskich kosztach podatkowych mają zastosowanie.
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Wstęp

W ramach przedmiotowego artykułu omawiamy zagadnie-
nie związane z kosztami uzyskania przychodów, ze szczególnym 
uwzględnieniem autorskich kosztów podatkowych. Jest to niewąt-
pliwie tematyka bardzo istotna z punktu widzenia nakłaniania oby-
wateli do pracy twórczej. Poprawne rozumienie zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% wymaga dokład-
nego przeanalizowania konstrukcji kosztów uzyskania przychodu 
in genere. Ponadto należy zwrócić uwagę na tło historyczne, które 
niejednokrotnie wyjaśnia cel oraz reguły rządzące daną instytucją 
prawną. W artykule rozważamy również problem dotyczący dowo-
dzenia w prawie podatkowym – wraz ze wskazaniem różnych reguł 
rozkładu ciężaru dowodzenia właściwych dla prawa cywilnego oraz 
podatkowego. Poddajemy analizie kwestie węzłowe związane z au-
torskimi kosztami podatkowymi wynikającymi z przepisów szczegól-
nych, którymi w tym przypadku są przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autor-
skiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm., dalej: pr. aut.). Rudymen-
tarnym zagadnieniem, nad którym nie sposób się nie pochylić, jest 
problematyka ustalenia kiedy mamy do czynienia z utworem oraz 
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ekonomiczny – podczas gdy jednostki, które poniosły stratę podat-
kową w danym czasie podatku dochodowego w ogóle nie zapłacą  
(w przypadku podatków przychodowych, byłyby one zobowiązane 
do uiszczenia daniny publicznoprawnej mimo braku osiągnięcia 
zysku ekonomicznego). Uwzględnianie zasady zdolności płatniczej 
należy uznać niewątpliwie za jedną w większych przewag podatków 
dochodowych nad przychodowymi – ponieważ ekonomiczna racjo-
nalność opodatkowania jest przestrzegana właśnie dzięki odwołaniu 
się do tej zasady. 

Dowodzenie (postępowanie dowodowe)  
w prawie podatkowym

Jeszcze przed przystąpieniem do rozważań szczegółowych dot. 
„autorskich” kosztów uzyskania przychodów, należy krótko omówić 
problem związany z ustaleniem na kim spoczywa ciężar dowodze-
nia w postępowaniu podatkowym. W tym kontekście szczególnie 
istotne jest zwrócenie uwagi na problem związany z przenoszeniem 
zasad rozkładu ciężaru dowodu właściwych dla prawa cywilnego 
wprost do systemu prawa podatkowego. W pierwszej kolejności 
należy podkreślić, że w prawie podatkowym co do zasady nie ma 
zastosowania reguła zawarta w artykule 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm., dalej: k.c.) 
– zgodnie z którą „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Co ważne, w systemie 
prawa podatkowego obowiązuje zasada prawdy obiektywnej, którą 
konstytuuje artykuł 122 ordynacji podatkowej – ten przepis stanowi, 
że „w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie 
niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym”.  
W konsekwencji, na mocy tego przepisu (jak i artykułu 187 §1or-
dynacji podatkowej) to na organie podatkowym (będącym „gospo-
darzem” postępowania podatkowego – Dzwonkowski 2016) będzie 
spoczywać ciężar dowodzenia w znaczeniu formalnym – w przypad-
ku kosztów podatkowych niniejsze będzie przejawiać się w tym, że 
to organ podatkowy będzie miał np. obowiązek ustalenia celowości 
poniesienia konkretnego wydatku (Gil 2010: 25). 

W kontekście relacji pomiędzy przepisami k.c. a przepisami 
podatkowymi zgodzić należy się z W. Nykielem, że skoro zgodnie  
z artykułem 1 k.c. przedmiotem regulacji na gruncie kodeksu cy-
wilnego są stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi  
i osobami prawnymi, a stosunki podatkowo-prawne ze swej istoty 
nie mają charakteru cywilnoprawnego, to artykuł 6 k.c. nie może 
mieć do nich zastosowania. Dodatkowo, nietrafne jest stwierdzenie, 
że istnieje ogólna zasada rozkładu ciężaru dowodu obowiązująca na 
gruncie całego systemu prawa; która stanowi, że okoliczność musi 
wykazać ten, który odnosi z niej korzyści; ponieważ gdyby tak było 
to artykuł 6 k.c. byłby zbędny (Nykiel 2007: 102). Co ważne, z uwagi 
na to, że przedmiotem opodatkowania w podatkach dochodowych 
jest dochód, a nie da się ustalić jego wysokości bez uwzględniania 
wartości kosztów podatkowych, to poprawne określenie ich wielko-
ści będzie obowiązkiem spoczywającym na organach podatkowych, 
które zobligowane są do ustalenia prawdy materialnej (obiektyw-
nej). Na koniec powyższych rozważań teoretycznych należy stwier-
dzić, że możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów nie jest 
w żadnym przypadku ulgą podatkową; ponieważ wskazane koszty 

wości i równości (Mastalski 2006: 329). Jednym ze sposobów na 
rozwiązanie tego problemu miało być stworzenie takiego podatku 
(daniny), którego wysokość byłaby zależna właśnie od wzmianko-
wanych realnych wyników finansowych danego podatnika. Stąd 
wprowadzono kluczowe dla podatków dochodowych rozróżnienie 
na dochód brutto (surowy), rozumiany jako łączna wartość dodat-
nich przepływów finansowych danej jednostki w danym czasie oraz 
dochód netto (czysty), na który składa się wartość dochodu brutto 
pomniejszona o wartości, które konkretny podmiot musiał poświę-
cić celem uzyskania przychodu (Zdzitowiecki 1939: 17-18). To wła-
śnie wskazany dochód netto miał w założeniu stanowić podstawowy 
punkt odniesienia dla celów kalkulacji zobowiązania podatkowego 
w podatkach dochodowych. 

Z drugiej jednak strony podkreślić należy, że określenie rodzaju 
kosztów, które powinny efektywnie pomniejszać podstawę opo-
datkowania jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ nie sposób 
stworzyć sui generis obiektywne kryteria, zgodnie z którymi dane 
uszczuplenie majątku powinno być uznawane za koszt podatko-
wy. W konsekwencji, implementacja pojęcia kosztów uzyskania 
przychodów jako czynnika determinującego kwotę zobowiąza-
nia podatkowego stwarza rozliczne problemy natury praktycznej, 
które są często przedmiotem żywych dyskusji tak w doktrynie, jak  
i w orzecznictwie. Natomiast równolegle podkreśla się, że podsta-
wową zaletą podatków dochodowych jest położenie nacisku na 
ekonomiczne uzasadnienia opodatkowania, co jest możliwe wła-
śnie dzięki uwzględnieniu (dla celów określenia wysokości podstawy 
opodatkowania) wartości kosztów poniesionych w związku z danymi 
przychodami. Należy mieć również na względzie, że z uwagi na to, 
iż w podatkach dochodowym, koszty podatkowe stanowią element 
podatkowego stanu faktycznego; na pojęcie podatkowego stanu 
faktycznego składa się całokształt przesłanek abstrakcyjnie ujętych  
w treści normy podatkowoprawnej, których łączne zaistnienie powo-
duje powstanie zobowiązania podatkowego (Nita 2014: 41); bez ich 
uwzględniania nie sposób obliczyć wysokości podatku należnego. Ta 
z pozoru oczywista konstatacja ma fundamentalne znaczenie m.in.  
w zakresie ustalenia tego na kim (w toku postępowania podatkowe-
go) spoczywa ciężar ustalenia wysokości poniesionych przez podat-
nika kosztów uzyskania przychodów w danym okresie.

Z punktu widzenia poniższych rozważań szczegółowych ważnym 
jest również to, że jedną z głównych zasad prawa podatkowego jest 
zasada sprawiedliwości podatkowej, w polskim systemie opierająca 
się zasadniczo na trzech (Nita 2014: 66) podstawowych fundamen-
tach tj.: sprawiedliwości społecznej (artykuł 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku – Dz.U. 1997 nr 78, 
poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja RP), równości wobec prawa (ar-
tykuł 32 ustęp 1 Konstytucji RP) oraz powszechności opodatkowa-
nia (artykuł 84 Konstytucji RP). Należy zauważyć, że równość wobec 
prawa jest realizowana wtedy, gdy równo traktowane są jednostki 
cechujące się w takim samym stopniu danym przymiotem istotnym 
(relewantnym) (Kulig 2011: 55) – stąd ustanawiając np. szczególne 
zasady określenia wysokości kosztów podatkowych dla wybranej 
grupy podatników należy rozważyć, czy ta zasada jest respektowana. 
Z omawianą regułą sprawiedliwości podatkowej związana jest za-
sada zdolności płatniczej, stanowiąca jeden z fundamentów podat-
ków dochodowych, objawiająca się w nakładaniu ciężaru opodat-
kowania jedynie na podmioty, które w danym okresie odniosły zysk 
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na grunt prawa podatkowego. Co istotne, mimo że te koszty ustala-
ne są (co do zasady) według preferencyjnych reguł, to ustawodawca 
nie określił w jaki sposób należy prowadzić dokumentację prac twór-
czych. Stąd w tym miejscu powinno się odwołać do reguł ogólnych 
prawa podatkowego, w tym wyrażonych w artykule 180 §1 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 
r. poz. 201 ze zm., dalej: o.p.) inkorporującym zasadę swobodnej 
(przy czym nie dowolnej) oceny dowodów; zgodnie z którą m.in. nie 
istnieje zamknięty katalog dowodów. Konsekwentnie pracodawca 
będzie mieć dość istotną swobodę w tym zakresie – może np. pro-
wadzić ewidencję pracy twórczej oraz archiwizować utwory (Jamro-
ży, Główka 2017: 55). Dodatkowo podkreślić należy, że stosowanie 
prawa podatkowego zazwyczaj polega na walidacji (sprawdzeniu) 
stanów faktycznych już zaistniałych. Zatem, udokumentowanie fak-
tu w zakresie powstania np. danego utworu będzie miało, co do 
zasady, wtórny (czy też subsydiarny) charakter wobec faktu, że kon-
kretny utwór rzeczywiście powstał. Sama wadliwa dokumentacja 
nie może automatycznie prowadzić do konstatacji, że danemu po-
datnikowi nie przysługują w danym okresie „podwyższone” koszty 
autorskie (Nita 2014: 82). Dzieje się tak dlatego, że wady w doku-
mentacji nie mogą w żaden sposób niweczyć zaistnienia zdarzenia, 
którego dowodzą. W ramach niniejszego należy odwołać się np. do 
treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Rzeszowie 
z dnia 14 lipca 1995 roku (sygn. akt SA/Rz 151/94), gdzie trafnie 
stwierdzono, że wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie 
niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli służył osiągnięciu 
przychodów.

Poza kwestiami związanymi z odpowiednim sposobem doku-
mentacji omawianych prac twórczych; inny problem budzący wątpli-
wości praktyczne związany jest z tym, że często zdarza się, iż autor/
twórca będąc zatrudnionym np. w oparciu o umowę o pracę (przy 
czym tytuł prawny jest tu co do zasady irrelewantny) (Marciniuk 
2017), w ramach stosunku pracy wykonuje czynności, do których 
ma zastosowanie artykuł 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f., jak i czynności, 
wobec których koszty uzyskania przychodów powinny być ustalane 
na zasadach ogólnych (zgodnie z artykułem 22 ustęp 2 p.d.o.f.). 

W ramach niniejszego wskazać należy, że w orzecznictwie (przy-
kładowo por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 
marca 2015 roku sygn. akt II FSK 459/13) prezentowany jest pogląd 
przejawiający się w twierdzeniu, że aby zastosować 50% ryczał-
towe koszty uzyskania przychodów koniecznym jest rozróżnienie  
w umowie o pracę wynagrodzenia za część związaną z wykonywa-
niem obowiązków pracowniczych i za część honorarium dotyczące-
go korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wyko-
nawców z praw pokrewnych (Jamroży, Główka 2017: 53). Takie zapa-
trywanie wyraził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
w wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 roku (sygn. akt I SA/Gd 623/16). 
Inną kwestią pozostaje natomiast ustalenie kwoty wynagrodzenia za 
czynności związane z pracą twórczą i pozostałe – obecnie obowią-
zujące przepisy nie dają klarowanych wytycznych, w jaki sposób ni-
niejsze można uzgadniać. Stąd ów kwotowy podział wynagrodzenia 
na te dwie wzmiankowane części będzie wynikał głównie z umowy 
zawartej między pracownikiem a pracodawcą – zaś organ podat-
kowy będzie miał raczej dość niewielkie pole manewru w zakresie 
możliwości kwestionowania poprawności/zasadności tego podziału 
(Jamroży, Główka 2017: 55). 

stanowią element podatkowego stanu faktycznego i organy podat-
kowe powinny ustalić wielkość kosztów podatkowych, wydając np. 
podatkową decyzję wymiarową.

Autorskie koszty uzyskania przychodów  
– zagadnienia węzłowe 

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 9 punkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 
r., poz. 2032 ze zm., dalej: p.d.o.f.) „koszty uzyskania niektórych 
przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw 
autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumie-
niu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawa-
mi – w wysokości 50% uzyskanego przychodu (…)”. Poprzez użycie 
przez ustawodawcę formy czasownikowej „określa się” (a nie np. 
„można”), przykładowo pracodawca będący płatnikiem dla celów 
p.d.o.f. będzie mieć obowiązek zastosowania omawianych kosztów 
ryczałtowych w wysokości 50%, jeżeli hipoteza ujęta w tym przepi-
sie zostanie zrealizowana. Innymi istotnymi przepisami regulującymi 
analizowane zagadnienie są: artykuł 22 ustęp 9a p.d.o.f. (ustanawia-
jący ograniczenie kwotowe dotyczące przedmiotowego odliczenia, 
stanowiący, że „w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przy-
chodów, o których mowa w ustępie 9 punkt 1-3, nie mogą prze-
kroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału 
skali podatkowej, o której mowa w artykule 27 ustęp 1”), artykuł 
22 ustęp 10 p.d.o.f. pośrednio urzeczywistniający omawianą zasadę 
zdolności płatniczej (w którym napisano, że „jeżeli podatnik udo-
wodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające  
z zastosowania normy procentowej określonej w ustępie 9 punkt 
1-4 i punkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów 
faktycznie poniesionych. Przepisy ustępu 5 i ustępu 5a punkt 2 sto-
suje się odpowiednio”) oraz artykuł 22 ustęp 12 p.d.o.f. (zgodnie 
z tym przepisem „do przychodów, o których mowa w artykule 14, 
nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone  
w ustępie 9”; ten przepis obejmuje zatem wyłączenie możliwości 
zastosowania omawianego ryczałtowego odliczenia w odniesieniu 
do przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodar-
czej). Konsekwentnie, ustawodawca przyjął w ramach niniejszego 
rozwiązanie mieszane tj. co do zasady koszty podatkowe ustalane 
są ryczałtowo – natomiast mogą być one wyższe jeżeli podatnik 
udowodni, że poniósł w rzeczywistości większe wydatki, niż wyni-
kające z owej ryczałtowej kalkulacji (niniejsze jest dość szczególną 
normą, ponieważ expressis verbis przenosi ciężar dowodzenia na 
podatnika).

Przystępując do analizy omawianego przepisu nie sposób nie 
stwierdzić, że przedmiotowe rozwiązanie stanowi swego rodzaju 
przywilej – ponieważ wskazane koszty są co do zasady określone 
w znacznie wyższej wysokości niż koszty ustalane według reguł 
ogólnych (por. artykuł 22 ustęp 2 p.d.o.f.). Pomimo tego, nie można 
zgodzić się z poglądem, że to na podatniku (płatniku) będzie ciążył 
obowiązek udowodnienia w postępowaniu podatkowym, że dane 
przychody pracownicze są przychodami z tytułu praw autorskich 
(taki pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 
w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 roku, sygn. akt 
IBPBII/1/415-344/14/MZ) – niniejsze stanowi omawiany przykład 
nieuprawnionego przenoszenia reguł dowodzenia zawartych w k.c. 
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miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w artykule 26 ustęp 1 
punkt 2 litera b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”) 
posługuje się konstrukcją praw autorskich, które to należy tłuma-
czyć sięgając do przepisów ujętych w pr. aut. Podstawowym poję-
ciem, immanentnym i centralnym dla całego prawa autorskiego,  
a także dla wyżej wskazanego przepisu p.d.o.f., jest utwór. Podatnik 
będzie miał obowiązek zastosować zryczałtowane koszty uzyskania 
przychodu w wysokości 50% tylko w przypadku stworzenia utworu.  
W tym zakresie z pomocą przychodzi artykuł 1 ustęp 1 pr. aut. 
(„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia 
(utwór)”), definiujący pojęcie i wskazujący na cechy, które działalność 
kreacyjna człowieka winna mieć, aby ją tak kwalifikować. Co istotne i 
wynikające już z poprzedniej konstatacji, aby mówić o utworze musi 
on być wytworem pochodzącym od człowieka. Jak wskazują J. Barta 
i R. Markiewicz: „nie stanowią zatem przedmiotu prawa autorskiego 
‘twory przyrody’ (np. wzory malowane na szybie przez mróz)” (Barta, 
Markiewicz 2016: 39). Co ważne, utwór musi być ustalony. Oznacza 
to, że należy go uzewnętrznić osobie trzeciej. Utwór, który nie został 
objęty percepcją przez osobę inną niż twórca nie jest kwalifikowany 
jako ustalony (Ferenc-Szydełko 2011: nb 24; Barta, Markiewicz 2016: 
39). W artykule 1 ustęp 1 pr. aut. dostrzegamy również, że „niezależ-
nie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” możemy mieć 
do czynienia z utworem. W tym miejscu ustawodawca jednoznacznie 
przesądza, że praca może korzystać z ochrony, jaką przewiduje pr. 
aut. nawet pomimo braku występujących w dziele wartości, zapew-
niających odpowiedni poziom artystyczny, estetyczny czy moralny 
(Ferenc-Szydełko 2011: nb 29). Z prawnego punktu widzenia prze-
znaczenie utworu jest również irrelewantne. Prawo chroni utwór 
niezależnie od jego przeznaczenia. „Ustawodawca nie wymaga, by 
utwór komukolwiek czy czemukolwiek służył, by był środkiem reali-
zacji jakichś celów, idei, przesłania czy nawet doznań estetycznych” 
(Ferenc-Szydełko 2011: nb 33). Stosowane przez twórcę środki wyra-
zu, za pomocą których komunikuje otoczeniu wynik swojej pracy są 
obojętne z punktu widzenia prawodawcy (Golat: 2002: 15).

 Najistotniejszymi jednak cechami opisującymi i pozwalający-
mi uznać dany wytwór za utwór jest „działalność twórcza o indywi-
dualnym charakterze”. Należy zauważyć, że przesądzenie czy dany 
przejaw działalności twórcy można kwalifikować jako utwór leży  
w obrębie ustaleń faktycznych. „Prawnego znaczenia pozbawione 
są zatem często spotykane postanowienia umów, w których jedna 
ze stron oświadcza, że wykonane przez nią dzieło, będące przedmio-
tem umowy, podlega autorsko prawnej ochronie” (Barta, Markie-
wicz 2016: 48). Działalność twórcza to nic innego jak stwierdzenie, 
że rezultat pracy twórcy ma charakter kreacyjny. Opierając się na 
językowym znaczeniu słowa kreacja trzeba podnieść, że jest to akt 
tworzenia czegoś (https://sjp.pwn.pl/slowniki/kreacyjny.html 2017). 
Jeżeli tworzymy, to na pewno będzie to rezultat odznaczający się no-
wością, rozumianą jako subiektywnie nowy wytwór intelektu. Funda-
mentalną przesłanką jest „indywidualny charakter dzieła”. Doktryna 
rozumie to jako zaistnienie w utworze niepowtarzalnej osobowości 
twórcy (Barta, Markiewicz 2016: 49). Niewątpliwie jest to bardzo 
nieostre kryterium nastręczające wielu trudności nawet fachow-
com. Odciśnięcie indywidualnego piętna jest konieczne, aby objąć 

Należy uznać, że prima facie racjonalnym (z przyczyn głównie prak-
tycznych) wydaje się być postulowanie, ażeby np. w danej umowie 
o pracę dokonać takiego kwotowego wydzielenia – tym niemniej 
powinno się wziąć pod uwagę, że jest to przesłanka (wymóg) nie-
wymieniona(y) w przepisach; stąd należy uznać, że brak dokonania 
omawianego podziału nie może pozbawiać pracownika prawa do 
skorzystania z analizowanych ryczałtowych kosztów autorskich. 

W kontekście omawianych zasad ogólnych prawa podatkowe-
go należy stwierdzić, że polski ustawodawca co do zasady dąży do 
tego, aby prawo podatkowe w sposób autonomiczny regulowało 
dane zagadnienie (przedmiotowe związane jest m.in. z odrębnym 
wobec prawa cywilnego uregulowaniem kwestii rozkładu ciężaru 
dowodzenia, czy też z zasadą autonomiczności ustalania dochodu 
podatkowego, wobec dochodu rachunkowego (Mariański 2012: 
47). Tym niemniej niekiedy zdarza się, że pewne kwestie nie zostały 
dostatecznie precyzyjnie unormowane przez przepisy podatkowe – 
wtedy w procesie wykładni odpowiednich norm, należy odnieść się 
np. do definicji zawartych w innych gałęziach prawa. Taka koniecz-
ność ma miejsce właśnie w procesie interpretacji przepisów zwią-
zanych z tytułowymi „autorskimi” kosztami uzyskania przychodów, 
ponieważ z uwagi na to, że pojęcia tj. np. „utwór”, „twórca” nie są 
zdefiniowane na gruncie p.d.o.f. – to konsekwentnie w tym zakresie 
należy odnieść się do odpowiednich przepisów prawa autorskiego.

Problematyka sytuacji, która pozwala uwzględnić koszty 
uzyskania przychodu w wysokości zryczałtowanej  

na poziomie 50 % zgodnie z artykułem 29 ustęp 9 punkt 3 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uwagi ogólne

Węzłowym problemem występującym w omawianym za-
gadnieniu prawnym jest rozgraniczenie, kiedy mamy do czynienia  
z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Ponadto należy za-
uważyć, że podwyższone koszty uzyskania przychodu twórca lub 
artysta wykonawca stosuje w sytuacji korzystania bądź rozporzą-
dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (ze względu 
na ograniczony zakres tego opracowania autorzy omawiają tylko 
rozporządzanie bądź korzystanie z autorskich praw majątkowych, 
pozostawiając na boku rozporządzanie bądź korzystanie przez ar-
tystów wykonawców z praw pokrewnych). Ta konstrukcja nie ma 
charakteru tylko teoretycznego, a wręcz przeciwnie, odznacza się 
dużym znaczeniem praktycznym. Każdy podatnik (jak również or-
gan podatkowy) w zaistniałym stanie faktycznym odpowiadającym 
hipotezie artykułu 22 ustęp 9 punkt 2 p.d.o.f. ma obowiązek zasto-
sowania zryczałtowanych kosztów na poziomie 50%. 

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Analizowany przepis tj. artykuł 22 ustęp 9 punkt 2 p.d.o.f. 
(„Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu ko-
rzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców 
z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozpo-
rządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego 
przychodu, z zastrzeżeniem ustępu 9a, z tym że koszty te oblicza się 
od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym 
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• odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych 
czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowie-
dzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi 
zlecający wykonanie tych czynności;

• są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu  
i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

• wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego 
związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego wynika, że prowadzenie działalności twórczej 
może następować również wówczas, gdy sam twórca jest przedsię-
biorcą i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje 
utwory, do których prawa przenosi na inne osoby. Przychody uzyska-
ne w tym przypadku są przychodami z pozarolniczej działalności go-
spodarczej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba 
w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 roku, sygn. akt I SA/Gd 1684/13) – 
wtedy zgodnie z artykułem 22 ustęp 12 p.d.o.f., analizowany artykuł 
22 ustęp 9 p.d.o.f. nie znajdzie zastosowania (co istotne chodzi tutaj 
o pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu zdefiniowa-
nia stricte przez przepisy p.d.o.f.). Równolegle, jeżeli twórca pro-
wadzi działalność gospodarczą, ale osiąga przychody z działalności 
twórczej, które nie są związane z wykonywanie tejże działalności to 
wydaje się, że nie ma przeciwskazań, ażeby ustalić w takiej sytuacji 
koszty podatkowe w wysokości ryczałtowej.

Podsumowanie

Tematyka ustalania wartości kosztów uzyskania przychodów, 
stanowi jedno z istotniejszych zagadnień w ramach podatków do-
chodowych. Co ważne, koszty podatkowe współkształtują podatko-
wy stan faktyczny w podatkach dochodowych (stanowiąc jego obli-
gatoryjny element), a zatem nie sposób określić kwotę zobowiąza-
nia podatkowego bez ich wysokości. Tytułowe koszty autorskie mają 
charakter sui generis przywileju przyznanego przez ustawodawcę 
danym grupom osób. Niniejsze rzutuje w pewien sposób na meto-
dy wykładni przepisów regulujących to zagadnienie – tym niemniej  
(o czym była mowa w artykule) w toku ich interpretacji należy rów-
nież mieć na względzie zasady ogólne prawa podatkowego. Proble-
matyka uzgadniania kosztów w powyższym artykule została dokona-
na na przykładzie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu na 
poziomie 50% z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autor-
skich bądź praw pokrewnych przez twórców lub artystów wykonaw-
ców. Finalizując rozważania należy raz jeszcze podkreślić, że kwestią 
węzłową dla artykułu 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f. jest sięgnięcie do 
przepisów pr. aut. Aby skorzystać z przywileju, jaki oferuje ryczałt, 
trzeba w pierwszej kolejności stwierdzić czy w ogóle powstał utwór, 
a następnie czy doszło do rozporządzenia lub korzystania z rzeczo-
nego schematycznego przedmiotu intencjonalnego. 

taki rezultat ochroną autorską. Powinno się podkreślić z całą mocą, iż 
chroniony jest wynik pracy twórczej, a nie sam proces twórczy. Speł-
nienie przesłanki indywidualności może być weryfikowane poprzez 
odwołanie się do cechy statycznej jednorazowości M. Kummera. Na 
podstawie wspomnianego testu bada się czy wcześniej powstało 
takie dzieło oraz czy jest prawdopodobne stworzenie go w przyszło-
ści. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to kryterium przesądzające  
o zakwalifikowaniu lub nie danego wytworu jako utworu. Można by 
tutaj wskazać chociaż takie zjawisko jak twórczość paralelną. Rygory-
styczne stosowanie testu statycznej jednorazowości nie pozwalałoby 
na podjęcie konkluzji, iż oba wytwory są utworami, a przecież jest 
taka możliwość. 

Korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi

Artykuł 22 ustęp 9 punkt 3 p.d.o.f. stanowi, że „koszty uzyska-
nia niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez 
twórców z praw autorskich (…) lub rozporządzania przez nich tymi 
prawami (…)”. Wyraźnie ustawa wymaga od podatnika, do którego 
stosuje się zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 
50%, aby uzyskał przychód z tytułu korzystania lub rozporządza-
nia prawami autorskimi. W pr. aut. występują sytuacje, w których 
majątkowe prawa autorskie nabywa pierwotnie inny podmiot niż 
twórca. Wskazać tutaj należy pierwotne nabycie praw autorskich 
przez producenta lub wydawcę do utworu zbiorowego (artykuł 11 
pr. aut.) czy pierwotne nabycie majątkowych praw autorskich przez 
pracodawcę do programów komputerowych (artykuł 74 ustęp 3 pr. 
aut.) (Barta, Markiewicz 2016: 113). W każdym z tych przypadków 
podwyższone koszty uzyskania przychodu może stosować twórca,  
a nie podmiot autorskich praw majątkowych (Wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 
2009 roku, sygn. akt III SA/Wa 643/09). Mówimy tu np. o sytuacji,  
w której pracodawca nabył majątkowe prawa autorskie do progra-
mu komputerowego i dalej rozporządza tym utworem. Przychód 
uzyskany przez ten podmiot nie będzie podlegał możliwości odlicze-
nia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50%. 

Co do zasady autorskie prawa majątkowe mogą stanowić 
przedmiot obrotu inter vivos albo mortis causa. Wokół kręgu nasze-
go zainteresowania, ze względu na poruszaną kwestię w przedmio-
towym artykule, będzie tylko obrót inter vivos. Wyróżnia się umowy 
o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umowy o korzy-
stanie z utworu (umowy licencyjne). 

Bardzo ciekawą kwestią jest możliwość zastosowania omawia-
nego przepisu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, 
która tworzy utwory i następnie rozporządza lub korzysta z rzeczo-
nego utworu. Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie należy 
w pierwszej kolejności zakwalifikować przychód do prawidłowego 
źródła. Stosownie do przepisów p.d.o.f. odrębnymi źródłami mogą 
być między innymi: przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej, a także kapitały pieniężne i prawa ma-
jątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wy-
mienione w artykule 10 ustęp 1 punkt 8 litery a-c p.d.o.f. Definicję 
pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera artykuł 5a punkt 
6 p.d.o.f. Co bardzo istotne artykuł 5b ustęp 1 p.d.o.f. wyłącza  
z pozarolniczej działalności gospodarczej czynności, jeżeli spełniają 
kumulatywnie trzy warunki: 
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