
Debata koncentrowała się wokół 
preferencyjnych, podwyższo-
nych kosztów uzyskania przy-
chodów przysługującym twór-
com z tytułu przekazania praw 

autorskich. Od 2018 r. limit łącznej wartości przy-
chodów, do których możliwe jest zastosowanie 
kosztów 50% ze wszystkich tytułów wymienio-
nych w Ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, został podwyższony za dany rok po-
datkowy z 42 764 zł (stan prawny obowiązujący 
do 31.12.2017 r.) do 85 528 zł. Po przekroczeniu 
przez podatnika tego limitu 50% kosztów autor-
skich nie stosuje się do ustalenia dochodu i zobo-
wiązania podatkowego (koszty uzyskania przy-
chodów nie pomniejszają wartości przychodów 
osiągniętych w danym roku podatkowym). Jeże-
li jednak podatnik udowodni, że faktycznie po-
niesione koszty uzyskania przychodów są wyż-
sze od zastosowanego limitu w wysokości 50%, 
wówczas koszty uzyskania przychodów przyjmu-
je się w wysokości kosztów faktycznie poniesio-
nych przez podatnika. Na etapie prac legislacyj-
nych jest obecnie zmiana rozszerzająca katalog 
obszarów objętych preferencyjnymi kosztami au-
torskimi (ma ona m.in. wprost uwzględniać dzia-
łalność badawczo-rozwojową, naukowo-dydak-
tyczną, naukową oraz działalność dydaktyczną 
prowadzoną na uczelni).

Moderator dyskusji panelowej prof. dr hab. 
Janusz Ostaszewski podkreślił, że bezpieczeń-
stwo podatkowe jest konstytucyjnie gwaranto-
wanym prawem. Postulował transparentność 
i prostotę przepisów prawa podatkowego. W jego 
opinii coraz więcej problemów podatkowych jest 
natury interpretacyjnej, co stanowi zagrożenie 
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stabilności otoczenia prawnego przedsiębior-
ców, ich pracowników lub współpracowników. 
Profesor Ostaszewski mówił także o koniecz-
ności jednoznacznego stosowania prawa nieza-
leżnie od formy współpracy (umowy) wiążącej 
twórcę z pracodawcą oraz uproszczenia systemu 
w zakresie obowiązków sprawozdawczych zwią-
zanych z rozliczeniem kosztów autorskich. 

Z wykładem inauguracyjnym wystąpił Ma-
ciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków 
Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Podkre-
ślił, że ostateczne brzmienie przepisów dotyczących 
podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla 
twórców jest wciąż na etapie prac legislacyjnych, 
a zmiany w tym zakresie są konieczne ze względu 
na duży stopień nadużyć występujących w obecnym 
systemie. Nowe przepisy dotyczące 50% ryczał-
tu od kosztów autorskich obowiązujące od 1 stycz-
nia 2018 r. nie są legislacyjnie doskonałe, stąd też 
szybka reakcja Ministerstwa Finansów oraz zapo-
wiedź rychłego opublikowania wyjaśnień i noweli-
zacji ustawy o PIT. Dyrektor Żukowski zauważył, 
że skonstruowanie systemu ograniczającego zakres 
stosowanych ulg tylko dla twórców „z najwyższej 
półki” stwarza problemy (a wręcz nawet jest nie-
możliwe do wykonania) wobec złożonego charak-
teru procesów twórczych we współczesnej kultu-
rze i gospodarce. Przepisy dotyczące 50% kosztów 
uzyskania przychodów budzą także bardzo poważ-
ne wątpliwości natury etyczno-moralnej, ponieważ 
taka konstrukcja prowadzi do znacznego uprzywi-
lejowania przez państwo wybranych, wpływowych 
grup społecznych. 

Z głosem ad vocem wystąpił Paweł Trojanek, 
przewodniczący Mazowieckiego Oddziału Kra-
jowej Izby Doradców Podatkowych. Zauważył 
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on, że wynagrodzenia twórców powinny się wpi-
sywać w określoną wizję opodatkowania. Opo-
datkowanie może być bowiem powszechne i nie 
przewidywać szczególnych preferencji dla twór-
ców (tak jest np. w Kanadzie, Monako, Szwajca-
rii, na Litwie czy Ukrainie). Istnieje także sys-
tem mieszany, zakładający możliwość zwolnienia 
z podatku dochodowego stypendiów i nagród ar-
tystycznych uzyskiwanych przez twórców, w tym 
także przez pracowników naukowych (tak jest 
m.in. w Austrii, Belgii, Hiszpanii i Luksemburgu). 
Wreszcie znane są systemy zbliżone do rozwią-
zania polskiego, zakładające prawo do podwyż-
szonych autorskich kosztów uzyskania przycho-
dów (w Bułgarii, Francji, Rosji i Portugalii, we 
Włoszech czy na Łotwie). W wybranych syste-
mach podatkowych zastosowano także niezna-
ny prawu polskiemu mechanizm uśredniania do-
chodów z działalności twórczej, który pozwala na 
rozłożenie w czasie ciężaru opodatkowania, pro-
porcjonalnie do okresu powstawania dzieła (ang. 
income averaging for special professionals). Troja-
nek wskazał także, że w oczywisty sposób racjo-
nalnie działający podmiot zawsze będzie dążył do 
optymalizacji własnych rozliczeń podatkowych, 
w tym także poprzez korzystanie z preferencji 

gwarantowanych przez system podatkowy. Rolą 
prawodawcy jest zatem jasne określenie tych gra-
nic, dogłębna analiza i możliwie precyzyjne wska-
zanie, które rodzaje działalności (w tym także ze 
względu na stopień ponoszonego ryzyka) zasłu-
gują na szczególne, z perspektywy przepisów po-
datkowych, traktowanie.

Zdaniem doc. dr. Janusza Fiszera (Uni-
wersytet Warszawski oraz Kancelaria GESSEL) 
wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. zmiany należy 
ocenić negatywnie. Na pewnym etapie procesu le-
gislacyjnego projekt zmian – być może słusznych 
co do swej istoty – został zniekształcony, co przy-
czyniło się do powstania znacznych rozbieżno-
ści w wykładni przepisów. Jeżeli główną intencją 
ustawodawcy było uszczelnienie systemu podat-
kowego, to rozwiązaniem bardziej odpowiednim 
byłoby zastosowanie katalogu „negatywnego”, tj. 
wymienienie w sposób enumeratywny tych ro-
dzajów działalności, do których podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodów się nie stosuje, po 
to, by z preferencji wyłączone zostały obszary naj-
większych nadużyć.  

Następnie głos w dyskusji zabrał Krzysztof 
Lewandowski, dyrektor generalny Stowarzysze-
nia Autorów ZAiKS. Według niego nowelizacja 
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przepisów w zakresie kosztów autorskich obrała 
zły kierunek. Przedmiotem indywidualnej oceny 
powinien być bowiem nie tylko charakter działal-
ności (np. wykonywany przez twórcę zawód), lecz 
przede wszystkim konkretny przedmiot (efekt) tej 
działalności oraz fakt rozpowszechnienia dane-
go utworu (dzieła). Właściwe byłoby więc odwo-
łanie się do brzmienia Ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Lewandowski postulował 
powrót do pierwotnego brzmienia przepisu, prze-
widującego rozkład ciężaru odpowiedzialności 
poprawnego rozliczenia wynagrodzeń zarówno 
na podatnika (twórcy), jak i na płatnika podatku 
dochodowego (tj. nabywającego autorskie lub po-
krewne prawa majątkowe, licencjobiorcy lub pra-
codawcy). Dyrektor Lewandowski podkreślił też, 
że większość twórców działa na rynku bez żadne-
go wsparcia etatowego, a ich dochód osiągany jest 
w sposób nieregularny i w warunkach dużej nie-
pewności. Udowodnienie ponoszenia kosztów 
w wysokości wyższej niż przewidziane ustawo-
wo jest często niemożliwe, co dotyczy zwłaszcza 
twórczości mającej charakter wyłącznie niemate-
rialny (np. autorska twórczość pisarska). Dlatego 
też koniecznie należy uwzględnić szczególny cha-
rakter dochodu z działalności twórczej w Ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, głów-
nie działalności na rzecz kultury, działalności 
o charakterze artystycznym.

Zdaniem Andrzeja Dmowskiego, partnera 
zarządzającego w korporacji Russell Bedford Po-
land, kwestią nadrzędną powinno być właściwe 
zdefiniowanie problemu. Podstawową wadą obec-
nego rozwiązania jest strukturyzacja wynagro-
dzeń na podstawie praw autorskich, która wynika 

z tego, że zmiana stosunku prawnego z pracodaw-
cą powoduje także zmianę opodatkowania. Dla 
Andrzeja Dmowskiego niezrozumiałe jest, dla-
czego pewne grupy zawodowe objęte zostały pre-
ferencją skorzystania z podwyższonych kosztów 
autorskich, podczas gdy inne (w tym: nie mniej 
twórcze w swym charakterze) zostały z tej możli-
wości wyłączone. Rolą ustawodawcy powinno być 
jednoznaczne określenie, czy uprzywilejowane są 
całe dziedziny (branże) gospodarcze, czy jedynie 
konkretne dzieła (przejawy wytwórczości).

Odmienne stanowisko w tej sprawie przed-
stawił prof. dr hab. Adam Mariański. W jego 
opinii prawo podatkowe rokrocznie, zwłaszcza 
w Polsce, staje się coraz bardziej skomplikowane 
i wymaga wielu złożonych technik interpretacyj-
nych, a sam system podatkowy trzeba przebudo-
wać. Jednak problem nie tkwi w podwyższonych 
kosztach uzyskania przychodu dla twórców, lecz 
w całej konstrukcji podatków dochodowych, któ-
re ze względu na niedoskonałość (tj. łatwość ma-
nipulowania wynikiem, unikania) oraz nieefek-
tywność wymagają zniesienia. Według prof. 
Mariańskiego podatek dochodowy jest instru-
mentem niesprawiedliwym i obarczonym liczny-
mi wadami, m.in. subiektywnością przyznawania 
preferencji, do których zalicza się także prawo do 
podwyższonych kosztów uzyskania przychodów 
przysługujące twórcom. Zniesienie istoty kosz-
tów uzyskania przychodów mogłoby zostać zre-
kompensowane podwyższeniem rynkowych wy-
nagrodzeń poszczególnych grup zawodowych. 
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