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EWIDENCJA CZASU PRACY NIE WYSTARCZY, BY ZASTOSOWAĆ 50% KOSZTY UZYSKANIA 

PRZYCHODU 

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 11 

marca 2015 roku (sygn. akt II FSK 459/13), w którym NSA wskazał warunki zastosowania 50% 

kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu PIT pracownika wykonującego pracę twórczą. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez NSA: 

 W celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu pracodawca powinien wyodrębnić w 

ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy część przypadającą na korzystanie przez 

pracownika z praw autorskich oraz na wykonywanie obowiązków pracowniczych. 

 Wielkość honorarium autorskiego może wynikać z umowy o pracę lub z innych regulacji 

obowiązujących u pracodawcy np. z regulaminu wynagradzania. 

 Niewystarczające dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest natomiast 

procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego przez pracownika na pracę 

twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy. Zaangażowanie pracownika w 

pracę twórczą nie oznacza bowiem, że utwór w rozumieniu prawa autorskiego faktycznie 

powstał, a pracownik otrzymał honorarium autorskie. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 
 


