
Przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub rozporządzenia nimi a adekwatność 

uzyskanego wynagrodzenia do wartości utworu, czyli refleksje na temat sposobu 

rozumienia pojęcia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych -  Artur Halasz 

Katedra Prawa Finansowego WPAiE UWr 

 

 

Wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 2351/20 

Metod ustalenia wynagrodzenia dla pracownika - twórcy nie wskazuje art. 22 ust. 9 pkt 

3 u.p.d.o.f. Przepis ten nie uzależnia także możliwości zastosowania wyższych kosztów 
uzyskania przychodu z tego tytułu od adekwatności wysokości honorarium do wartości 

utworu. Przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub pokrewnych i rozporządzenia 

nimi powinien zatem być ustalony zgodnie z zasadami dotyczącymi ustalenia wysokości 

przychodu, określonymi w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Spór w tej sprawie koncentruje się zatem na wykładni art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. Przepis 

ten stanowi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw 
autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

lub rozporządzania przez nich tymi prawami - określa się w wysokości 50% uzyskanego 

przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu 

pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 
2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Z przepisu tego wynika, że 

podwyższone koszty uzyskania przychodu dotyczą twórców i artystów wykonawców, 

osiągających przychody z praw autorskich i pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów 

lub osiągających przychody z rozporządzania przez nich tymi prawami. Ustawodawca na 

potrzeby ustawy podatkowej nie zdefiniował pojęcia twórcy oraz praw autorskich i pokrewnych 

oraz pojęcia rozporządzania nimi, odwołując się w tym zakresie do odrębnych przepisów. 

(…) 

Metod ustalenia wynagrodzenia dla pracownika - twórcy nie wskazuje także art. 22 ust. 9 pkt 

3 u.p.d.o.f. Przepis ten nie uzależnia także możliwości zastosowania wyższych kosztów 
uzyskania przychodu z tego tytułu od adekwatności wysokości honorarium do wartości 

utworu. Przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub pokrewnych i rozporządzenia nimi 

powinien zatem być ustalony zgodnie z zasadami dotyczącymi ustalenia wysokości przychodu, 

określonymi w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Także te przepisy nie przewidują 

warunku w postaci uznania przychodu za przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub 
rozporządzenia nimi od adekwatności uzyskanego wynagrodzenia do wartości utworu. 

Słusznie w związku z tym uznał sąd pierwszej instancji, że stanowisko organu 

interpretacyjnego nie ma oparcia w obowiązujących przepisach. Dokonana przez sąd pierwszej 

instancji wykładnia art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. jest tym samym prawidłowa. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 2350/20 

Wyrok WSA z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 60/20 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1426) 

Art. 11 ust. 1 Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie 

realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 

25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 

roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w 

naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

 



Art. 22 ust 9 pkt 3 Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami 

- w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te 

oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w 

art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 
 

 

Główne problemy 

1. Konstrukcja definicji legalnej pojęcia przychodu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

2. Sposób rozumienia definicji pojęcia przychodu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

3. Ustalanie wynagrodzenia dla pracownika-twórcy a koszty uzyskania przychodu. 

 


