Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora AM nr 14/2018 z dnia 08.02.2018r. z poprawkami z dnia 20.02.2018r.

.............................................................................
(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE ZMIENIAJĄCE W PRZEDMIOCIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU
(kolejne w toku roku kalendarzowego)

Świadomy treści przepisów art. 22 ust. 9 pkt 3) oraz ust. 9a i 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 z późn. zm., dalej
„pdof”), a także ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), stosownie do treści zarządzenie Rektora AM nr 14/2018
z dnia z dnia 08.02.2018r. z poprawkami z dnia 20.02.2018r., w związku ze zmianą sposobu
świadczenia pracy niniejszym:
I. oświadczam, że w okresie od ........................... do ...........................w ramach stosunku
pracy zmienia się zakres wykonywanych przeze mnie świadczeń w obszarze działalności
twórczej w zakresie muzyki, naukowo-dydaktycznej, badawczo-rozwojowej lub innej
wskazanej w art. 22 ust. 9b pdof, stanowiących korzystanie z przysługujących mi praw
autorskich bądź praw pokrewnych lub stanowiące przeniesienie powyższych praw w
stosunku do oświadczenia złożonego na bieżący rok kalendarzowy, w ten sposób, że
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................,
co
powoduje, iż w powołanym okresie zadeklarowany w oświadczeniu na bieżący rok

kalendarzowy udział procentowy ulega zmianie i wynosi ...............% wynagrodzenia
zasadniczego oraz godzin ponadwymiarowych wynikających ze stosunku pracy.
W związku z powyższym:
 za pracę w określonym wyżej okresie proszę o potrącanie zaliczek na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania od tej
określonej procentowo części wynagrodzenia*,
 oświadczam, że rezygnuję ze stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów przy
obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę we wskazanym
okresie,*
II. w pozostałym zakresie podtrzymuję oświadczenie złożone na bieżący rok kalendarzowy.
Potwierdzam zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
Poznań, dnia....................................

...........................................................
(podpis pracownika)

Potwierdzam przedstawioną przez pracownika zmianę okoliczności świadczenia pracy
mieszczącą się w zakresie jego obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
Poznań, dnia....................................

...........................................................
(podpis Dziekana)

*niepotrzebne skreślić

