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roku trwania licencji od pierwszej 
jednostki, z którą zawarto umowę 
licencyjną,

3) z  tytułu korzystania przez twór-
ców z praw autorskich i artystów 
wykonawców z praw pokrewnych 
(w rozumieniu odrębnych przepi-
sów) lub rozporządzania przez nich 
tymi prawami; koszty te oblicza się 
od  przychodu pomniejszonego 
o potrącone przez płatnika w da-
nym miesiącu składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe oraz 
na ubezpieczenie chorobowe, któ-
rych podstawę wymiaru stanowi 
ten przychód. 
Co istotne, w odniesieniu do przy-

chodów określonych w pkt. 3 powy-
żej (z tytułu korzystania z praw autor-
skich) podwyższone koszty uzyskania 
przychodów stosuje się do przycho-
dów z  tytułu działalności twórczej 
w  zakresie określonych dziedzin  
(m.in. w zakresie wzornictwa przemy-
słowego i  programów komputero-
wych), jak również z tytułu działalno-
ści badawczo-rozwojowej. Z praktyki 
wynika, iż zwłaszcza działalność twór-
cza w zakresie programów kompute-
rowych jest bardzo popularna w kon-
tekście stosowania podwyższonych 
kosztów podatkowych.
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ulgi badawczo-rozwojowej oraz 
tzw. IP BOX, przedstawiamy 
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Autorskie koszty 
uzyskania przychodów
po stronie twórców

PRAWO I NORMY

Co do zasady, podwyższone au-
torskie koszty uzyskania przy-
chodów funkcjonują w  pol-

skim porządku prawnym od wielu lat, 
jednak począwszy od 1 stycznia 2018 r. 
krąg podmiotów mogących z nich ko-
rzystać uległ pewnym ograniczeniom. 

Istota autorskich kosztów 
uzyskania przychodu
W  świetle regulacji ustawy o  podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej: ustawa o PIT, art. 22 ust. 9) pod-
wyższone 50 % koszty uzyskania przy-
chodów mogą być zastosowane (z za-
strzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 
kwoty stanowiącej górną granicę 
pierwszego przedziału skali podatko-
wej, tj. 85 528 zł) w stosunku do przy-
chodów: 
1) z tytułu zapłaty twórcy za przenie-

sienie prawa własności wynalazku, 
topografii układu scalonego, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego, 
znaku towarowego lub wzoru zdob-
niczego,

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przenie-
sienie prawa stosowania wynalazku, 
topografii układu scalonego, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego, 
znaku towarowego lub wzoru zdob-
niczego, otrzymanej w pierwszym 

ARTUR BUBROWIECKI MARIUSZ TKACZYK 
doradca podatkowy, 
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