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DO: 

Pan 
Grzegorz Bierecki, 
zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP 
 

 

Dotyczy: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (druk senacki nr 
630, druki sejmowe nr 1878, 1943 i 1943-A ). 

 

Szanowny Panie Senatorze! 

W związku z zaplanowanym na środę 8 listopada 2017 r. posiedzeniem Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrywany będzie tekst ustawy o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) pragnie zwrócić Pana uwagę na 
zasadniczy brak i zaproponować stosowne uzupełnienie. 

Art. 1 ust. 8 pkt f ustawy zawiera katalog działalności o charakterze twórczym do których 
zastosowanie ma przepis ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (niniejszy przepis dot. możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 
50%). Katalog ten nie uwzględnia jednak twórczości tłumaczy ustnych i pisemnych. 

Tymczasem tłumaczenie jest z natury działalnością kreatywną, niezależnie od jej formy. Wiele 
klasycznych tłumaczeń uzyskało trwałe miejsce w dorobku kulturowym (przekłady Biblii, dzieł 
Szekspira, A. A. Milne'a, czy tłumaczenia symultaniczne Procesów Norymberskich, zgromadzeń ONZ, 
epokowych wystąpień głów państw, przywódców religijnych i in.). 

Każde tłumaczenie zawiera pierwiastek indywidualny i twórczy. Każde z tych tłumaczeń jest 
osobnym dziełem, artystyczną i osobistą interpretacją tekstu oryginału przez tłumacza. Podkreślamy, 
że, podobnie jak teksty literackie czy publicystyczne, tłumaczenie (przekład) jest utworem w świetle 
prawa autorskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 1.1 
i 2.1). Tłumacze zrzeszają się także w szeregu organizacji zawodowych (Stowarzyszenie Tłumaczy 
Polskich, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, itp.), które od lat pozostają jednomyślne odnośnie do 
twórczego charakteru tej pracy. Co więcej, członkostwo w każdej z nich wymaga posiadania 
udokumentowanego dorobku pracy twórczej. 



W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie tłumaczeń na liście rodzajów działalności 
wymienionych w art. 1 ust. 8 pkt f omawianego tekstu i proponujemy zastosowanie następującego 
brzmienia tego punktu: 
 

f) po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu:  
„9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:  
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, 
literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów 
komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej, dziennikarstwa oraz 
tłumaczeń;  
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;  
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki 
tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, 
scenografii;  
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, 
montażystów, kaskaderów;  
5) publicystycznej.”;  
 

Mamy nadzieję, że odniesie się Pan przychylnie do naszego wniosku. 
 

 
Z poważaniem, 
 
Zarząd  
Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych 
 
 
 

 
 


