Koszty uzyskania przychodu
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Co robić?

art. 22 ust. 9b ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. 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)

„9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:
8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej
w uczelni działalności dydaktycznej”.
Art. 4. Przepisy: (…) art. 22 ust. 9b (…) – w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się
do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Komunikat MNiSW z 25 maja 2018 roku
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/koszty-uzyskania-przychodu-mnisw-za-jednolitymi-zasadami.html

MNiSW twitter 25 maj – 1 czerwiec 2018 roku

Wiceminister nauki Piotr Müller
Ludwika Tomala (PAP)

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29642%2Cmnisw-nowe-dzialania-skarbowek-ws-opodatkowaniawykladowcow-nieuzasadnione [27.05.2018 aktualizacja 27.05.2018]

• Nieuzasadnione są działania urzędów skarbowych, które chcą
rozliczać uczelnie z tego, ile każdy z wykładowców wykonał w danym
miesiącu pracy twórczej.
• "To działało od lat i nikt nie podważał praktyk uczelni w tym zakresie"
• "Jednak niektóre urzędy skarbowe w zaczęły żądać od uczelni, aby
każdy naukowiec udowadniał, ile w danym miesiącu stworzył dzieł.
I czy w związku z tym można było wyliczyć mu koszty uzyskania
przychodu na takim poziomie, jak wskazano w uczelni. W moim
przekonaniu
takie
działania
urzędów
skarbowych
były
nieuzasadnione.
W
dodatku
to
podejście
zanadto
zbiurokratyzowane."

Wiceminister nauki Piotr Müller
Ludwika Tomala (PAP)

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29642%2Cmnisw-nowe-dzialania-skarbowek-ws-opodatkowaniawykladowcow-nieuzasadnione [27.05.2018 aktualizacja 27.05.2018]

• „Będziemy apelować do minister finansów, aby zweryfikowała, czy
działanie urzędów skarbowych jest trafne. Naszym zdaniem nie do końca”
• W ciągu najbliższych dwóch tygodni resort nauki będzie rozmawiać
z Ministerstwem Finansów, by rozwiązać ten problem.
• Jeśli MF uzna, że skarbówki mają prawo do takich działań, MNiSW będzie
zabiegać o zmianę przepisów, aby usankcjonować dotychczasowe działania
uczelni.
• "Chcemy, by dotychczasowe koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli
akademickich w praktyce się nie zmieniły w stosunku do tego, co działało
przez wiele lat".

Uczelnie maj – czerwiec 2018 roku
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prezenty
• W związku z tym należy uznać, że przepis ten obejmuje swym zakresem:
działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz działalność naukowo dydaktyczną, przy jednoczesnym spełnieniu przesłanki jaką jest stworzenie dzieła
(utworu) w ramach tej działalności” (interpretacje wydane przez Dyrektora KIS 12 kwietnia
2018 roku - sygnatura 0114-KDIP3-3.4011.56.2018.2.LZ, 16 marca 2018 roku - sygnatura 0112KDIL3-1.4011.370.2017.2.KF)

• „(…) możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do
pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę na stanowiskach naukowych,
dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz dla pracowników, którzy nie są
nauczycielami akademickimi, o ile są twórcami utworów związanych z
działalnością badawczo-rozwojową, naukową, dydaktyczną, naukowodydaktyczną oraz otrzymują wynagrodzenie związane z korzystaniem lub
rozporządzeniem przez nich prawami autorskimi”. (interpretacja wydana przez Dyrektora KIS
16 marca 2018 roku - sygnatura 0112-KDIL3-1.4011.370.2017.2.KF)

Problem już jest
Interpretacja Dyrektora KIS z 9 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.45.2018.2.JG)

„(…) prezentowany procentowy podział wynagrodzenia nie
stwarzał w poprzednim stanie prawnym, ani nie stwarza w
obecnym stanie prawnym możliwości zastosowania 50%
kosztów uzyskania przychodów za wykonywaną przez
pracowników pracę twórczą”

Problem 1 Honorarium
Wyjaśnienia Ministra Finansów przekazane do wiadomości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. DD3.8223.361.2017

(…) zasadne jest aby pracodawca tworzył przejrzysty mechanizm
pozwalający precyzyjnie określić wysokość należnego honorarium,
tj. wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub
za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.

Problem 1 Honorarium
pytanie

Czy część wynagrodzenia określająca honorarium związana
z korzystaniem z praw autorskich lub rozporządzania nimi:
- jest częścią wynagrodzenia zasadniczego,
czy
- jest odrębnym składnikiem wynagrodzenia za pracę o charakterze
zmiennym?

Problem 1 Honorarium
•USTAWA z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
•ZARZĄDZENIE Nr 45 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 28
grudnia 1993 roku w sprawie zasad metodycznych statystyki zatrudnienia,
wynagrodzeń i warunków pracy (znak: PD-1-10-8/93):
-wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe,
-honoraria (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o
dzieło za prace twórcze, autorskie i realizatorskie związane z realizacją i
rozpowszechnianiem filmów, imprez artystycznych, audycji radiowych i
telewizyjnych, twórczością kompozytorską, przygotowaniem i edycją książek,
czasopism, materiałów instruktażowych, szkoleniowych i in).
•Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2017 r. sygm. Akt I PK 278/16:
„Wynika więc z tego, że honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu
przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w
rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”

Problem 1 Honorarium
Porównanie: stawki nauczycieli akademickich - minimalne wynagrodzenie za pracę
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELA A MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

Stanowisko

Minimalna stawka wynagrodzenia
zasadniczego w złotych

profesor zwyczajny

5390,00

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł
profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora
albo tytuł profesora sztuki

5025,00

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub
doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub
doktora sztuki

4605,00

docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo
stopień doktora habilitowanego sztuki

4305,00

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,
starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień
doktora sztuki

3820,00

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2018 r.
Dz.U. 2017 poz. 1747

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się
minimalne
wynagrodzenie za pracę w wysokości
2100 zł.

Problem 1 Honorarium
•„Możliwe jest także, iż wysokość wynagrodzenia będzie ustalona w jednakowej
wysokości za prace twórcze i za prace pozostałe. Jednakże również i w tych
sytuacjach muszą istnieć wyraźne podstawy do zastosowania kosztów uzyskania
przychodu w wysokości 50% poprzez wskazanie, że jest to albo całość tego
wynagrodzenia albo jego określona część.” (Wyrok WSA w Warszawie z 17 marca 2015 roku sygn.
Akt III SA/Wa 2134/14)

•„(…) przepis ten [art. 22 ust. 9b ustawy o PIT] nie będzie miał zastosowania, jeżeli z
ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie można ustalić, jaka część
wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy
wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie
przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi”. (Interpretacje Dyrektora KIS z: 21 marca 2018
roku -sygn. 0115-KDIT2-1.4011.4.2018.1.MST, 4 kwietnia 2018 roku - sygn. 0115-KDIT2-1.4011.27.2018.2.MN)

Problem 1A Honorarium – ujęcie kwotowe
Wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2017 roku sygn. Akt I SA/Po 1056/17

1. Dla zastosowania kosztów w wysokości 50% przychodów konieczne jest
jednoznaczne określenie prac twórczych oraz przede wszystkim jednoznaczne,
precyzyjne wyodrębnienie wartości wynagrodzenia.
(…)
3. Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów jest możliwe jeżeli pracodawca
wyodrębnia część wynagrodzenia należną z tytułu rozporządzania lub korzystania
przez pracowników prawami majątkowymi do utworów przez nich stworzonych
(honorarium) od pozostałego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki, niemające
charakteru twórczego, jednakże przez wyodrębnienie honorarium nie można uznać
sytuacji, w której płatnik określi je procentowo. Tylko jednoznaczne wyliczenie
wartości honorarium z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej pozwoli na
zastosowanie do tak wyliczonej wartości części wynagrodzenia kosztów uzyskania
przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.

Problem 1A Honorarium – ujęcie kwotowe
Interpretacja Dyrektora KIS z 17 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.92.2018.1.JG)

„Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno więc
wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność
twórczą, a wyodrębniona kwotowo część wynagrodzenia stanowi
honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest
dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) tej części
wynagrodzenia, która związana jest z przeniesieniem bądź korzystaniem
z praw autorskich przez podatnika”.

Problem 1A Honorarium – ujęcie kwotowe
Interpretacja Dyrektora KIS z 12 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.56.2018.2.LZ)

„(…) konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na kwotę związaną z
wykonywaniem obowiązków pracowniczych i kwotę określającą honorarium,
związane z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony
sposób i na określonym polu.”

Problem 1A Honorarium – ujęcie kwotowe
Interpretacje Dyrektora KIS z 21 marca 2018 roku (0115-KDIT2-1.4011.4.2018.1.MST), 4 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT21.4011.27.2018.2.MN), 12 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.56.2018.2.LZ), 17 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115KDIT2-1.4011.92.2018.1.JG)

• „(…) przez wyodrębnienie (kwoty) honorarium z łącznej wartości
wynagrodzenia nie można uznać sytuacji, w której pracodawca określa je
jako procent ogólnego wynagrodzenia pracownika. Nie można bowiem
przyjąć założenia, że na pewno taki właśnie procent wynagrodzenia będzie
dotyczyć działalności twórczej”;
• „(…) tylko jednoznaczne określenie wartości honorarium w sprecyzowanej
kwocie z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej pozwala na
zastosowanie do tak wyliczonej wartości kosztów uzyskania przychodów w
wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych Przepis ten nie znajdzie zastosowania do kwoty
wynagrodzenia wyliczonego w sposób hipotetyczny, nawet jeśli będzie ono
zbliżone do wartości rzeczywistej”.

Problem 1A Honorarium – ujęcie kwotowe
Interpretacje Dyrektora KIS z: 12 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.56.2018.2.LZ),
20 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.76.2018.2.LZ)

• „(…) w sytuacji, gdy honorarium będzie ustalone w oparciu o
określony procent wynagrodzenia zasadniczego, Wnioskodawca jako
płatnik, nie będzie miał możliwości zastosowania 50% kosztów
uzyskania przychodów do wypłacanych wynagrodzeń za prace
twórcze”;
• „(…) wyliczenie konkretnej kwoty honorarium za pracę twórczą w
oparciu o określony procent wynagrodzenia zasadniczego, nie określa
faktycznej wartości efektu pracy twórczej, nawet jeśli będzie ona
zbliżone do wartości rzeczywistej.”

Problem 1B Honorarium – kryteria
ustalenia
W przepisach prawa podatkowego: brak sposobów i kryteriów
w zakresie wyodrębniania części wynagrodzenia związanego
z korzystaniem z praw autorskich lub rozporządzaniem nimi

Problem 1 B Honorarium – kryteria ustalenia
•Przedmiotowe honorarium nie będzie uzależnione od czasu pracy poświęconego
na tworzenie danego utworu. Na ocenę wartości przedmiotowego honorarium
autorskiego wpływ będzie miało więcej czynników niż tylko czas poświęcony na
stworzenie utworów (ich wartość użytkowa, jakość, złożoność oraz potencjalna
wartość rynkowa etc.). Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja2018 roku sygn.
0113-KDIPT3.4011.144.2018.2.JR)

•Wysokość honorarium za przeniesienie praw autorskich powinna wynikać z umowy
o pracę, bądź z innego dokumentu, ze wskazaniem konkretnej kwoty, a nie może
być określone poprzez zastosowanie określonego procentu wynagrodzenia czy też
określonego wskaźnika służącego do wyliczenia tego wynagrodzenia. Interpretacja
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2018 roku (sygn. 0111-KDIB2-1.4011.21.2017.1.MJ)

Problem 1 B Honorarium – kryteria ustalenia
Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 20 kwietnia 2018 roku (sygnatura 0114-KDIP3-3.4011.76.2018.2.LZ)

Opis zastosowanego przez płatnika modelu wyceny:
Wycena wartości autorskich praw majątkowych do utworów dydaktycznych odnosić
się będzie do ilości czasu przez który pracodawca efektywnie będzie mógł z tych
praw korzystać (liczba godzin przez które będą wykorzystywane) - z punktu
widzenia rachunku ekonomicznego pracodawcy utwór, z którego będzie mógł
w celu prowadzonej działalności korzystać przez np. 100 godzin jest więcej wart niż
utwór, z którego będzie mógł korzystać przez 10 godzin.
(…) w przypadku utworów naukowych wycena wartości autorskich praw
majątkowych odnosi się do wartości naukowej utworu będącego wynikiem
aktywności naukowej przejawiającej się publikacjami naukowymi, raportami
i sprawozdaniami naukowymi, do których pracownik przekazał autorskie prawa
majątkowe pracodawcy - pracownik oświadcza za jaką kwotę honorarium gotów
jest przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów naukowych, a pracodawca
akceptuje albo nie ofertę złożoną przez pracownika (wartość rynkowa jest
to wartość, za którą ktoś - w tym przypadku pracodawca - gotów jest kupić prawa).

Problem 2 Miesiąc wypłaty honorarium
Zastosowanie kup może nastąpić wyłącznie w miesiącu wypłaty
wynagrodzenia o charakterze honorarium?
Pytanie: Czy honorarium może być wypłacane w częściach w kolejnych
miesiącach?

Problem 2 Miesiąc wypłaty honorarium
Interpretacje Dyrektora KIS z: 12 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.56.2018.2.LZ),
20 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.76.2018.2.LZ), 2 marca 2018 roku
(sygn. 0113-KDIPT3.4011.19.2018.1.MG)

„Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów może
nastąpić wyłącznie w miesiącu wypłaty honorarium. Może bowiem
zaistnieć sytuacja, że honorarium zostanie wypłacone za jednokrotne
przeniesienie praw do utworu, pomimo, że praca trwała cały rok
podatkowy (powstał bowiem tylko jeden utwór w rozumieniu prawa
autorskiego)”.

Problem (?) 3 Dokumentacja
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 roku
sygn. Akt I SA/Po 657/16

Prowadzenie ewidencji prac twórczych nie jest warunkiem
zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Organowi
podatkowemu nie wolno przy tym nakładać na płatnika obowiązku
prowadzenia „ewidencji czasu pracy o charakterze twórczym" będących
w istocie księgami podatkowymi nie znanymi polskiemu prawu
podatkowemu.

Problem (?) 3 Dokumentacja
Interpretacja Dyrektora KIS z 20 kwietnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.76.2018.2.LZ)

„(…) W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w
wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba (twórca) uzyska
przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego
lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi
do
swojego
utworu,
czyli
gdy
przejdą
one
na zamawiającego utwór lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich”.

Problem (?) 3 Dokumentacja
Interpretacje Dyrektora KIS z: 9 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.45.2018.2.JG),
17 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.92.2018.1.JG)

„Fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być
udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których
mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie
z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi
prawami autorskimi do tworzonego dzieła”.

Problem (?) 3 Dokumentacja
Interpretacja Dyrektora KIS z 20 kwietnia 2018 roku (sygnatura: 0114-KDIP3-3.4011.76.2018.2.LZ)

„(…) praca wykonywana przez pracownika lub osobę zatrudnioną na
podstawie umowy cywilnoprawnej jest przedmiotem prawa autorskiego, a
więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, pracownik lub osoba zatrudniona na podstawie
umowy cywilnoprawnej jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwany
przez te osoby przychód wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub
rozporządzania tymi prawami, umowa przewiduje zróżnicowanie
wynagrodzenia należnego, na kwotę związaną z korzystaniem z praw
autorskich i kwotę związaną z wykonywaniem innych obowiązków
wynikających z umowy oraz prowadzona jest stosowna dokumentacja w tym
zakresie, np. szczegółowa ewidencja”.

Co robić? Model docelowy?
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2018 roku
(sygn. 0113-KDIPT3.4011.144.2018.2.JR)

Oceniono na TAK:
• ewidencjonowanie nie tylko powstałych utworów ale i przekazań
praw autorskich do utworu na rzecz pracodawcy,
• comiesięczne listy stworzonych utworów, akceptowane przez
przełożonych,
• honorarium wyliczane kwotowo co miesiąc,
• elementy, na podstawie których wyliczone honorarium, to nie tylko
czas, ale w szczególności: wartość użytkowa utworu, jakość,
złożoność, potencjalna wartość rynkowa,
• możliwość weryfikacji utworów przy udziale prawników
Wnioskodawcy albo zewnętrznego działu prawnego.

Podsumowanie
• zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej to prawo, nie
obowiązek – ma ona służyć ochronie prawnej;
• płatnik to pośrednik pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym, ma
obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku
podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom
wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji
pracownika;
• płatnik odpowiada za należności całym swoim majątkiem;
• podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań
podatkowych podatki (podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia
lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania do wysokości zaliczki,
do której pobrania zobowiązany jest płatnik).

Co robić?
• nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawca uwzględnił w
zeznaniu rocznym – przysługujące koszty uzyskania przychodu, w
sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z
pominięciem zastosowania normy 50% kosztów uzyskania
przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej
PIT-11 o wysokości dochodu. Interpretacja Dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej z 24 maja 2017 roku (sygn. 2461-IBPB-22.4511.177.2017.1.HS);
• nie zawieszając liczenia kosztów uzyskania zwiększa się ryzyko dla
wszystkich pracowników – zwrotu nienależnie naliczonych zaliczek.

