Załącznik nr 1
do Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży
nr 4/2013 z dnia 31.01.2013r.

Łomża, dnia………….....…….
…….............................................. …..
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)

…………............................ ………..
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Wniosek o zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów
W związku z planowanym przeze mnie wykonywaniem prac autorskich i twórczych w roku
podatkowym ........................ wymienionych w poniższym wykazie prac, będących przedmiotem
prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w ramach obowiązków ze stosunku
pracy, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2005r Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - proszę o zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu
przy ustalaniu podstawy opodatkowania od ….……..% wynagrodzenia zasadniczego określonego
w umowie o pracę, z tytułu korzystania z praw autorskich.

1. Wykaz planowanych zajęć dydaktycznych:
………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………...………
2. Wykaz planowanych badań naukowych, publikacji z afiliacją PWSIiP w Łomży oraz innych
prac niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego w stosunku pracy:
…………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………...
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że niewykonanie przeze mnie wyżej wymienionych prac w
całości lub w części, spowoduje odpowiednią korektę podatku, wynikającą z niezastosowania 50%
stawki kosztów, a powstała z tego powodu niedopłata wymagać będzie pobrania różnicy zgodnie
z art.38 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.)
…………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wyżej wymienione prace, o ile zostaną wykonane, stanowić będą prace określone stosowną Uchwałą Senatu
jako kwalifikujące do uzyskania kosztów przychodu objętych prawami autorskimi, które według pracodawcy stanowią
utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 1994
roku poz. 83 z późn. zm.).

_______________________
Data i podpis Dyrektora Instytutu

