UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
ZARZĄDZENIE Nr 1/2004
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich
o zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz ich rozliczania za każdy rok kalendarzowy,
a także wzorów dokumentów w tych sprawach.

Na podstawie § 4 uchwały Senatu UKSW nr 8/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie udziału honorariów
z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych w wynagrodzeniach nauczycieli akademickich
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w UKSW – zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 13/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29
maja 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o zastosowanie 50
% kosztów uzyskania przychodów oraz ich rozliczania za każdy rok kalendarzowy, a także wzorów dokumentów
w tych sprawach, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

Załącznik nr 1
do zarządzenia Rektora UKSW
nr 1/04 z dnia 20 stycznia 2004 r

Załącznik nr 5
Zaświadczenie dla celów rocznego rozliczenia podatku.
Dotyczy zrealizowanych prac, do których mają zastosowanie 50% koszty
uzyskania przychodu.
Zgodnie z art. 22 ust. 9 o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów objętych prawem
autorskim zastosowano dla potrzeb naliczenia miesięcznych zaliczek 50% koszty uzyskania przychodów zgodnie
ze złożonym wnioskiem. Ze złożonego rozliczenia zajęć, badań i prac objętych 50% kosztami uzyskania
przychodów roku podatkowym 2003 wynika, iż prace te:
- nie zostały wykonane w całości, a w konsekwencji zostały wykazane w PIT-11 zawyżone koszty
uzyskania*
- zostały wykonane w szerszym zakresie niż deklarowanym wnioskiem, a w konsekwencji zostały
wykazane w PIT-11 zaniżone koszty uzyskania*.
W świetle obowiązujących przepisów podatnik zobowiązany jest do prawidłowego zgodnie ze stanem faktycznym
obliczenia dochodów w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36 lub PIT-37).
Na podstawie złożonego rozliczenia należy niżej wymienione pozycje PIT-11 wykazać w zeznaniu podatkowym
w wysokości faktycznie zrealizowanych wynagrodzeń objętych 50% kosztami uzyskania przychodów zgodnie z
poniższym wyliczeniem:
1.
2.
3.
4.

przychód w wysokości(poz.34)
przychód w wysokości(poz.38)
koszty uzyskania przychodu w wysokości (poz.39)
dochód w wysokości (poz.36)

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

W konsekwencji zmianie ulegną również poz. 64 i 65 w PIT-11

Do wiadomości
Urząd Skarbowy…………………
…………………………………..
* niepotrzebne skreślić

