
       

    Załącznik do uchwały 3 /2018 z dnia  25 stycznia 2018 r. 

....................................................... 

Nazwisko i imię 

 

........................................................ 

    Stanowisko 

 

………………………………………. 

      Jednostka organizacyjna 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

w celu  ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów  z tytułu wykonywania prac 

twórczych  przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  

 

Po zapoznaniu z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 880 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 2032 z 

późn. zm.) oraz uchwały Senatu nr 3 /2018 z dnia 25.01.2018 r.  

 

oświadczam: 

że w okresie ..…………….…………. w ramach stosunku pracy będę wykonywał/a* prace stanowiące 

przedmiot prawa autorskiego związane z realizacją działalności określonej w art. 22 ust. 9b ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.**  

 
Wnoszę o potrącanie w roku 20... zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych 

z uwzględnieniem 50 % kosztów uzyskania przychodów od podstawy stanowiącej ……..….% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 uchwały Senatu UJK  z dnia 25.01.2018 r. w sprawie  zasad 

naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia pracowników uprawnionych do  

korzystania  z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. 

 
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany wysokości udziału procentowego praw 

autorskich w wynagrodzeniu lub utraty bądź braku podstaw do zastosowania zryczałtowanych 

kosztów uzyskania przychodów zobowiązuję się niezwłocznie złożyć w Dziale Płac stosowne 

oświadczenie korygujące.  

 
 
………………………………..     ……………………………… 
           (miejscowość i data)                   (podpis pracownika) 

 
 

Niniejszym potwierdzam, że zadeklarowane prace są przedmiotem prawa autorskiego i stanowią 

zaplanowaną wysokość udziału prac twórczych w wynagrodzeniu pracownika za ww. okres.  

 
 
………………………………………………………………………………………….. ………………………… 
(Prorektor/Dziekan/Dyrektor Instytutu/Kierownik katedry/Kierownik jednostki międzywydziałowej ;data, pieczątka, podpis)  *    

 

_____________________ 

*właściwe zaznaczyć, 

** zryczałtowane koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane w przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów 

w ramach stosunku pracy, przez pracowników prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, w tym badania 

naukowe i rozwojowe oraz rozwijają twórczość naukową lub artystyczną. 


