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W dniu  1.03.2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
odbyła się VIII Debata Podatkowa poświęcona problematy-
ce kosztów uzyskania przychodów twórców, zorganizowana 
przez Instytut Finansów przy współudziale Studenckiego Koła 
Naukowego Doradztwa Podatkowego SGH1. Debata koncen-
trowała się wokół preferencyjnych, podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów przysługujących twórcom z tytułu prze-
kazania praw autorskich. Od 2018 r. limit łącznej wartości przy-
chodów, do których możliwe jest zastosowanie kosztów 50% 
ze wszystkich tytułów wymienionych w ustawie z 26.07.1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych2, został podwyż-
szony za dany rok podatkowy z 42.764 zł (stan prawny obowią-
zujący do 31.12.2017 r.) do 85.528 zł. Po przekroczeniu przez 
podatnika tego limitu 50% kosztów autorskich nie stosuje się 
do ustalenia dochodu i zobowiązania podatkowego, co oznacza, 
że koszty uzyskania przychodów nie pomniejszają wartości 
przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeżeli 
jednak podatnik udowodni, że faktycznie poniesione koszty 
uzyskania przychodów są wyższe od zastosowanego limitu 
w wysokości 50%, wówczas koszty uzyskania przychodów 
przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych 
przez podatnika. Na etapie prac legislacyjnych jest obecnie 
zmiana rozszerzająca katalog obszarów objętych preferencyj-
nymi kosztami autorskimi (ma ona m.in. wprost uwzględniać 
działalność badawczo-rozwojową, naukowo-dydaktyczną, na-
ukową oraz działalność dydaktyczną prowadzoną na uczelni). 
Projekt obecnie znajduje się w Sejmie − 12 kwietnia został 
skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Profesor dr hab. Janusz Ostaszewski, pełniący rolę moderatora 
dyskusji panelowej, podkreślił, że bezpieczeństwo podatko-
we jest konstytucyjnie gwarantowanym prawem. Postulował 
transparentność, prostotę i  jasność przepisów prawa podat-
kowego. W jego opinii coraz więcej problemów podatkowych 
jest natury interpretacyjnej, które stanowią zagrożenie dla sta-
bilności otoczenia prawnego przedsiębiorców oraz ich pracow-
ników lub współpracowników. Złożoność prawa podatkowego 
przyczynia się do tego, że poruszamy się w gąszczu przepi-
sów niekoniecznie transparentnych. Profesor podniósł także 
konieczność jednoznacznego stosowania prawa, niezależnie 
od formy współpracy (umowy) wiążącej twórcę z pracodawcą 
oraz uproszczenia systemu w zakresie obowiązków sprawoz-
dawczych związanych z rozliczeniem kosztów autorskich.

Z wykładem inauguracyjnym wystąpił Maciej Żukowski − 
Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Mini-
sterstwie Finansów. Krótko zarysował kontekst (historię 
i tło) zmian odnoszących się do preferencyjnych 50% kosz-
tów uzyskania przychodów twórców. Przyczynę nowelizacji 
ustaw o  podatkach dochodowych stanowiła konieczność 
uszczelnienia systemu podatkowego ze względu na rosnącą 

1 Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formule open. 
Program obejmuje wystąpienie problemowe, głos ad vocem, dyskusję pane-
lową oraz komentarze z sali. Streszczenia dotychczasowych Debat są dos-
tępne pod adresem: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/cykl_de-
bat_podatkowych/Strony/default.aspx

2 Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.

skalę unikania opodatkowania w Polsce. Dyrektor Żukowski 
podkreślił, że ostateczne brzmienie przepisów dotyczących 
podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla twórców 
jest wciąż na etapie prac legislacyjnych, a zmiany w tym za-
kresie są konieczne ze względu na duży stopień patologizacji 
i nadużyć występujących w obecnym systemie. Zasadniczo 
każda opinia, raport czy tabela powstające w spółce mogły 
zostać uznane za przejaw działalności twórczej.  Nowe przepisy 
dotyczące 50% ryczałtu od kosztów autorskich, obowiązujące 
od 1.01.2018 r., nie są legislacyjnie doskonałe, dlatego też nie 
powinna dziwić szybka reakcja Ministerstwa Finansów oraz za-
powiedź rychłego opublikowania wyjaśnień, a także nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Dyrektor 
Żukowski zauważył, że skonstruowanie systemu ograniczają-
cego zakres stosowanych ulg tylko dla twórców „z najwyższej 
półki” jest bardzo problematyczne, a wręcz nawet niemożliwe 
wobec złożonego charakteru procesów twórczych we współ-
czesnej kulturze i gospodarce. Każdorazowo należy subiektyw-
nie ocenić, czy zasadność ulgi nie budzi w danym przypadku 
wątpliwości. W rezultacie zdarza się, że znaczące korzyści 
podatkowe trafi ają także do tych osób, które ze względu na mało 
twórczy charakter prowadzonej działalności lub bardzo wysoki 
poziom osiąganych dochodów niekoniecznie na to zasługują. 
W praktyce mamy wtedy do czynienia z degresją podatkową. 
Przepisy dotyczące 50% kosztów uzyskania przychodów budzą 
także bardzo poważne wątpliwości natury etyczno-moralnej, 
ponieważ taka konstrukcja prowadzi do znacznego uprzy-
wilejowania przez państwo wybranych, wpływowych grup 
społecznych.

Z głosem ad vocem wystąpił Paweł Trojanek − Przewodniczący 
Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatko-
wych. Zauważył, że opodatkowanie wynagrodzeń twórców 
zawsze wpisuje się w postrzeganie ich roli w danym państwie. 
Opodatkowanie to może opierać się na zasadzie powszechno-
ści, tj. bez szczególnych preferencji dla twórców, jak ma to miej-
sce w państwach takich jak Kanada, Litwa, Monako, Szwajcaria 
czy Ukraina. Istnieją również tzw. systemy mieszane, w których 
przewidziano możliwość zwolnienia z podatku dochodowe-
go stypendiów i nagród artystycznych uzyskiwanych przez 
twórców, w tym także przez pracowników naukowych. Takie 
rozwiązania zaimplementowano m.in. w Austrii, Belgii, Hisz-
panii i Luksemburgu. I wreszcie istnieją systemy podatkowe 
przewidujące katalog preferencji – zbliżone do rozwiązania 
polskiego – zakładające prawo do podwyższonych autorskich 
kosztów uzyskania przychodów –  jak ma to miejsce w Buł-
garii, Francji, Włoszech, na Łotwie oraz w Rosji i Portugalii. 
W niektórych systemach podatkowych zastosowano także 
nieznany prawu polskiemu mechanizm uśredniania dochodów 
z działalności twórczej, który pozwala na rozłożenie w czasie 
ciężaru opodatkowania, proporcjonalnie do okresu powsta-
wania dzieła (income averaging for special professionals). 
Powyższe przykłady pokazują, jak różnie próbuje się rozwiązać 
problem ustawowego określenia granic działalności twórczej 
i jej opodatkowania. Paweł Trojanek wskazał także, że nie da się 
usunąć wszystkich niedoskonałości polskich przepisów regulu-
jących kwestię preferencyjnych kosztów autorskich. Oczywiste 
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jest natomiast, że racjonalnie działający podmiot będzie dążył 
do optymalizacji własnych rozliczeń podatkowych, w tym także 
poprzez korzystanie z preferencji gwarantowanych przez włas-
ny system podatkowy lub inny bardziej „gościnny” system 
podatkowy bądź gospodarczy. Rolą prawodawcy jest jasne 
określenie tych granic, dogłębna analiza i wskazanie w sposób 
możliwie precyzyjny, które rodzaje działalności (w tym także 
ze względu na stopień ponoszonego ryzyka) zasługują na szcze-
gólne, z perspektywy przepisów podatkowych, traktowanie. 
Pewne jest natomiast, że współczesne gospodarki bez twórców 
funkcjonować nie mogą i najgorszym rozwiązaniem dla Polski 
byłaby emigracja twórców, stąd ulga na badania i rozwój jest 
ewidentnie krokiem w dobrą stronę.

Zdaniem doc. dr. Janusza Fiszera (Uniwersytet Warszawski 
oraz Kancelaria GESSEL) wprowadzone od 1.01.2018 r. zmiany 
należy ocenić raczej negatywnie. Na pewnym etapie procesu 
legislacyjnego projekt zmian – być może słusznych co do swej 
istoty − został zniekształcony, co przyczyniło się do powstania 
znacznych rozbieżności w wykładni przepisów. Jeżeli główną 
intencją ustawodawcy było uszczelnienie systemu podatkowego, 
to rozwiązaniem bardziej odpowiednim byłoby zastosowanie ka-
talogu „negatywnego”, tj. wymienienie w sposób enumeratywny 
tych rodzajów działalności, do których nie stosuje się podwyższo-
nych kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób z preferencji 
zostałyby wyłączone obszary największych nadużyć, natomiast 
zastosowanie w obecnym kształcie katalogu „pozytywnego” – po-
przez wskazanie (i to niestety nieumiejętne) sytuacji, w których 
jest możliwe zastosowanie 50% kosztów – wywołało  bardzo wiele 
niejasności, nieporozumień i pilną potrzebę kolejnej nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych.

Następnie głos w dyskusji zabrał Krzysztof Lewandowski − Dy-
rektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jego zdaniem 
nowelizacja przepisów w zakresie kosztów autorskich obrała zły 
kierunek. Przedmiotem indywidualnej oceny powinien bowiem 
być nie tylko charakter działalności jako takiej (np. wykonywany 
przez twórcę zawód), lecz przede wszystkim konkretny przed-
miot (efekt) tej działalności oraz fakt rozpowszechnienia danego 
utworu (dzieła). Większość aktów twórczych powstaje bowiem 
poza zatrudnieniem opartym na ustawie z 26.06.1974 r. − Ko-
deks pracy3. Właściwe będzie zatem odwołanie się do brzmie-
nia ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych4 opisującej przedmiot ochrony w myśl tych praw. 
Mówca postulował więc powrót do pierwotnego brzmienia 
przepisu, przewidującego rozkład ciężaru odpowiedzialności 
poprawnego rozliczenia wynagrodzeń zarówno na podatnika 
(twórcy), jak i na płatnika podatku dochodowego (tj. nabywa-
jącego autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencjobior-
cy lub pracodawcy). Zasadne byłoby ustawowe, negatywne 
wyłączenie tych rodzajów działalności, które zostaną uznane 
za nacechowane stwierdzonym nadużyciem przepisu prawa 
podatkowego, a także brakiem cech indywidualności i oryginal-
ności w przedmiotach będących efektem działalności, z prawa 
do zwiększonych kosztów uzyskania przychodów. Krzysztof 

3 Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.

Lewandowski podkreślił, że większość twórców działa na rynku 
bez żadnego wsparcia etatowego, a  ich dochód jest osiąga-
ny w sposób nieregularny i w warunkach dużej niepewności. 
Co więcej, udowodnienie ponoszenia kosztów w wysokości 
wyższej niż przewidziane ustawowo jest często niemożliwe, 
co dotyczy zwłaszcza twórczości mającej charakter wyłącz-
nie niematerialny (np. autorska twórczość pisarska). Dlatego 
też koniecznością jest uwzględnienie szczególnego charakteru 
dochodu z działalności twórczej w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych, głównie działalności na rzecz kultury, 
działalności o charakterze artystycznym.

Zdaniem Andrzeja Dmowskiego − Partnera Zarządzającego 
w korporacji Russell Bedford Poland kwestią nadrzędną po-
winno być właściwe zdefi niowanie problemu. A podstawową 
wadą obecnego rozwiązania jest tak naprawdę strukturyzacja 
wynagrodzeń w oparciu o prawa autorskie, która wynika z tego, 
że zmiana stosunku prawnego z pracodawcą powoduje także 
zmianę opodatkowania. Również i on zgodził się z przedmów-
cami, że wprowadzona zmiana legislacyjna jest jednoznacznie 
zła. Legalna defi nicja utworu jest bardzo obszerna, co może 
prowadzić (i w istocie prowadzi) do licznych nadużyć i wypa-
czeń. Niezrozumiałe jest dla Andrzeja Dmowskiego, dlaczego 
pewne grupy zawodowe zostały objęte preferencją skorzysta-
nia z podwyższonych kosztów autorskich, podczas gdy inne 
(zdarza się, że niemniej twórcze w swym charakterze) zostały 
z tej możliwości 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 przedstawił prof. dr hab. 
Adam Mariański. W jego opinii prawo podatkowe rokrocznie, 
zwłaszcza w Polsce, staje się coraz bardziej skomplikowane 
i wymaga użycia wielu skomplikowanych technik interpre-
tacyjnych, a sam system podatkowy wymaga przebudowy. 
Niemniej jednak przyczyna problemu nie tkwi, jego zdaniem, 
w samych podwyższonych kosztach uzyskania przychodu dla 
twórców, lecz w całej konstrukcji podatków dochodowych, 
które ze względu na niedoskonałość (tj. łatwość manipulowania 
wynikiem, unikania) oraz nieefektywność wymagają zniesie-
nia. Podatek dochodowy jest instrumentem niesprawiedliwym 
i obarczonym licznymi wadami, takimi jak subiektywność przy-
znawania preferencji, do których należy zaliczyć także prawo 
do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przysługu-
jące twórcom. Zniesienie istoty kosztów uzyskania przychodów 
mogłoby zostać zrekompensowane podwyższeniem rynkowych 
wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych.
Na zakończenie prof. Ostaszewski krótko skonkludował dysku-
sję pełną polemik, wykorzystując paremię Sokratesa: „Wiem, 
że nic nie wiem”.
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