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…..………………, dn.………………. 20……. r.

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
…………………………………
(PESEL)

Wypełnia podmiot otrzymujący wypłatę realizowaną przez SFP-ZAPA z tytułu korzystania
z autorskich praw majątkowych objętych zbiorowym zarządem SFP – ZAPA.

Oświadczenie
Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.

I.

Rezydencja podatkowa dla potrzeb VAT.

Oświadczam, że posiadam siedzibę działalności gospodarczej /stałe miejsce prowadzenia
działalności w zakresie usług świadczonych na rzecz SFP-ZAPA:
a. na terytorium Polski
b. na terytorium kraju członkowskiego UE innego niż Polski
c. poza terytorium UE.
Informacja dla uprawnionego:
- w przypadku wyboru odpowiedzi oznaczonej literą b. lub c. należy zakończyć wypełnianie
oświadczenia – podmiotem rozliczającym podatek VAT jest SFP-ZAPA
- w przypadku wyboru odpowiedzi oznaczonej literą a. prosimy o odpowiedź na pytania
zamieszczone w dalszej części oświadczenia

wz: FW-04, wer. 5
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Status podmiotu w zakresie podlegania obowiązkowi VAT

Oświadczam, że:
a. Jestem podatnikiem VAT z tytułu usług wynagradzanych za pośrednictwem SFP-ZAPA.
Proszę o przekazywanie wynagrodzeń z tytułu praw autorskich na rachunek bankowy o
numerze:
………………………………………………………………………………………..
Nazwa banku: ………………………………………………………………………..
b. Nie podlegam obowiązkowi VAT z tytułu usług wskazanych w lit. a. gdyż korzystam, ze
zwolnień podmiotowych/przedmiotowych z VAT/ wyłączeń w zakresie opodatkowania
VAT/z innych względów
Informacja dla uprawnionego:
- w przypadku wyboru odpowiedzi zamieszczonej w punkcie a. uprawniony zobowiązany jest do
wystawienia na SFP-ZAPA faktury VAT, na której wykaże kwotę dokonanej przez SFP-ZAPA
wypłaty powiększonej o kwotę potrąconej zaliczki na podatek dochodowy ( jeżeli zaliczka została
potrącona) oraz o podatek VAT w stawce 23% (bądź 8% w przypadku spełnienia przesłanek z zał.
nr. 3 poz. 181 do ustawy VAT). Za datę powstania obowiązku podatkowego w celu rozliczenia się
z podatku VAT ustala się na dzień faktycznego dokonania rozliczenia i otrzymania przez
Uprawnionego wynagrodzenia od ZAPA. Uprawniony otrzyma dopłatę do wynagrodzenia w części
dotyczącej podatku VAT niezwłocznie po doręczeniu SFP-ZAPA prawidłowej faktury VAT.
- w przypadku wyboru odpowiedzi oznaczonej literą b. należy zakończyć wypełnianie
oświadczenia.

III. Status podmiotu w zakresie podatku dochodowego

Oświadczam, że:
a. prowadzę działalność gospodarczą, przy czym:
a.1 - majątkowe prawa autorskie są wykorzystywane przeze mnie jako autora w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, działalność ta jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany
nastawiony na cel zarobkowy (dane: REGON: …………………., kod PKD działalności
gospodarczej……………………, NIP ……………………………., właściwy urząd skarbowy
……………………………….., adres urzędu skarbowego ……………………………………….….);

wz: FW-04, wer. 5

SFP-ZAPA
Oświadczenie autorów/spadkobierców
dotyczące podatku VAT

Numer dokumentu:

FZ-24

Wersja formularza:
Data wydania
dokumentu:
Strona/stron

2
08.07.2014
3/3

a.2 - majątkowe prawa autorskie są wykorzystywane przeze mnie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, zostały one nabyte oraz stanowią wartość niematerialną i prawną ujętą
w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez mnie
działalności gospodarczej; (dane: REGON: …………………., kod PKD działalności gospodarczej
……………………,
NIP
…………………………….,
właściwy
urząd
skarbowy
……………………………….., adres urzędu skarbowego …………………….);
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania SFP – ZAPA o fakcie likwidacji działalności
gospodarczej lub też zbycia praw majątkowych w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.
b. przychody z majątkowych praw autorskich nie wchodzą w zakres prowadzonej przeze
mnie działalności gospodarczej, oświadczam jednocześnie, że:
b.1 jestem autorem utworu, z tytułu którego osiągam przychód z majątkowych praw autorskich;
b.2 nie jestem autorem utworu, z tytułu którego osiągam przychód z majątkowych praw autorskich
(tj. spadkobierca lub inny podmiot).
Informacja dla uprawnionego:
- w przypadku wyboru odpowiedzi zamieszczonej w punkcie a. od wypłaconych przez SFP-ZAPA
tantiem nie jest potrącana zaliczka na podatek dochodowy,
- w przypadku wyboru odpowiedzi zamieszczonej w punkcie b. od wypłaconych przez SFP-ZAPA
tantiem potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy, przy czym:
- w przypadku wyboru odpowiedzi b.1 przy pobieraniu zaliczki zostaną uwzględnione 50% koszty
uzyskania przychodu,
- w przypadku wyboru odpowiedzi b.2 przy pobieraniu zaliczki nie zostaną uwzględnione koszty
uzyskania przychodu.
……………………………………………..
(czytelny podpis)

wz: FW-04, wer. 5

