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

Oświadczenie
Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
I. Status podmiotu w zakresie podatku dochodowego
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą, przy czym:
1 – majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne zostały przeze mnie wytworzone jako
producenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i są wykorzystywane w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, a 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
………………………………………………………..);
2 – majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne 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 ……………………………………………………);
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3 – majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, z których osiągam przychód nie
wchodzą w zakres prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.
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.

Informacja dla uprawnionego:
− W przypadku wyboru punktu 1 i/lub 2 od wypłaconych przez SFP-ZAPA tantiem,
SFP-ZAPA nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy (uprawnieni robią to we
własnym zakresie),
− W przypadku wyboru punktu 3 od wypłaconych przez SFP-ZAPA tantiem, SFPZAPA potrąca w imieniu uprawnionych zaliczkę na podatek dochodowy.
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