Warszawa, dnia 21 marca 2020 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Podatków
Dochodowych
DD3.055.1.2020
Pan
Łukasz Kosiedowski
Zastępca Dyrektora Zespołu
Prawa Administracyjnego
i Gospodarczego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 9 stycznia 2020 r. nr V.511.192.2028.EG dotyczące
wydania interpretacji ogólnej w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla
twórców Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że inicjatywa jej wydania pozostaje nadal
aktualna.
Przygotowany w roku ubiegłym projekt interpretacji wymagał jednakże uaktualnienia o zmiany
w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w powiązaniu z wprowadzeniem w
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 r. poz.
1387, z późn. zm.) tzw. ulgi dla młodych do ukończenia 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148
ww. ustawy).
Ulga dla młodych to jedna ze zmian przeprocedowanych w roku ubiegłym w zakresie podatku
PIT w ramach tzw. „Nowej Piątki”. Ich opracowanie, skonsultowanie i wdrożenie stało się
priorytetowym działaniem resortu finansów. W ramach tych działań zrealizowane zostały: (1)
wspomniana likwidacja podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia, (2) obniżenie
podstawy opodatkowania przez ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów
dla pracowników, (3) obniżenie stawki podatku PIT.
Ponadto projekt tej interpretacji został poszerzony o regulacje dotyczące pracowników:
 naukowych,
 Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
 pionów badawczych.
Stało się to niezbędne na skutek dodania nowych regulacji w ustawach z dnia:
 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.),
 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn zm.),
 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie (Dz. U. poz. 674),
 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.).
Nowe przepisy związane ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów weszły w życie
z dniem 29 listopada 2019 r. na mocy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy
o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2227).
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W związku z tym projekt interpretacji ogólnej, po stosownej zmianie, wymaga jeszcze
ponownego wewnętrznego zaopiniowania, po czym zostanie skierowany do podpisu i publikacji.
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