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4. Świadczenia na rzecz kontrahentów a koszty uzyskania przychodu
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Dokumentowanie kosztów 
uzyskania przychodu



Koszty

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów

wymienionych w art. 23.
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Koszty

Art. 22 ust. 5c

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie

do długości okresu, którego dotyczą.
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Koszty

Kiedy wydatek stanowi koszt?

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi 

w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub 

może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania 

przychodów.
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Koszty
Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23

u.p.d.o.f. Skoro mowa w tym przepisie jest o kosztach poniesionych, to niewątpliwie chodzi tu o

wydatki, które mają charakter rzeczywisty, a ponadto niezbędne jest istnienie ich związku z

przychodami. Szczególnego znaczenia nabiera więc prawidłowe udokumentowanie ponoszonych

kosztów, umożliwia to bowiem ustalenie, czy spełnione zostały ustawowe przesłanki pozwalające

kwalifikować dany wydatek jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy podatkowej.

Niezbędne jest bowiem także dokonanie oceny celowości poniesionego kosztu. Obowiązek ten

spoczywa na podatniku, to on bowiem dokonuje określonych wydatków i zaliczając je do kosztów

uzyskania przychodów, pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Tak więc,

podatnik powinien wykazać nie tylko, że koszt został poniesiony, ale również, iż został poniesiony w

celu uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z 30.01.2015 r., II FSK 3261/12,
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Koszty
Obowiązkiem podatników, jako odnoszących korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów

uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a

uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją

powołanego art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Zaznaczyć należy, iż to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych

przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników

materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy

kosztami, a przychodami Spółki. Powołany przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., należy interpretować łącznie z art. 9 ust. 1

u.p.d.o.p., na mocy którego podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi

przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości

należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z

przepisami art. 16a-16m. Odrębne przepisy, o których mowa zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Pismo z 3.11.2011 r., wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach, IBPBI/2/423-971/11/JD
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Korekta kosztów



Korekta kosztów
Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana

błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie

kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura

korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania

przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia,

podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania

przychodów.

7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do:

1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które

uległo przedawnieniu;

2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.
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Korekta kosztów
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2016 r., ILPB3/4510-1-249/16-2/AO:

za "błąd rachunkowy" należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku

wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury czy innego

dokumentu księgowego (np. błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów), jak i po stronie odbiorcy takiego

dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry, zastosowanie wadliwego kursu waluty

obcej przy przeliczaniu wartości przychodu na złote, etc.)”. Z kolei – jak czytamy w dalszej części wskazanej

interpretacji – „za "inną oczywistą omyłkę" należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem

rachunkowym. Takim błędem będzie np. ujęcie w kosztach podatkowych faktury wystawionej na podmiot inny niż

faktyczny nabywca towaru. "Omyłka" wiązać się może również z błędem polegającym albo na nieprawidłowym

wystawieniu albo nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter

"pierwotny". Co więcej, "omyłka" musi być "oczywista". Oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do

charakteru przyczyn korekty, korekta winna być dokonywana w okresie wystawienia faktury korygującej (bądź

innego dokumentu potwierdzającego stosowną korektę).
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Reprezentacja i reklama



Reklama i reprezentacja

Reklama

Słownik PWN «działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do

skorzystania z określonych usług»

Reprezentacja

Odwołując się do etymologii terminu "reprezentacja" należy wskazać, że słowo to pochodzi z języka łacińskiego

"repraesentatio" i oznacza: "wizerunek". Zatem "reprezentacja" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy stanowi

działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W

podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych

kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb

ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na

reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia

swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie "reprezentacja", kwestia wystawności, okazałości

czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Należy bowiem wyjaśnić, że kwestia wystawności, okazałości

czy też ponadprzeciętności m.in. Była w przeszłości wypracowana przez orzecznictwo jako wyróżnik pojęcia

"reprezentacja".
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Reklama i reprezentacja

Do wydatków noszących znamiona reprezentacji odnosił się Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z

2.03.2010 r., IPPB5/423-857/09-2/AM: dokonując kwalifikacji wydatków do kosztów reprezentacji bądź reklamy,

należy w szczególności uwzględnić całokształt działalności prowadzonej przez podatnika, wartość przekazywanych

przez niego prezentów, ustalić krąg obdarowanych oraz okoliczności wręczania prezentów, itp. Ustawodawca nie

wskazał górnej granicy prezentu, w oparciu o którą można by dokonać zaliczenia do kosztów reklamy albo

reprezentacji. Jednakże, zarówno na gruncie orzecznictwa, jak i w praktyce gospodarczej przyjąć należy, iż gadżety

o niewielkiej wartości, opatrzone logo Spółki i wydawane masowo obecnym lub potencjalnym kontrahentom nie

mają charakteru reprezentacyjnego – ich obecność jest dziś bowiem tak powszechna, że nie przyczynia się w

znacznym stopniu do budowy wizerunku firmy i raczej to ich brak może uchodzić za odstępstwo od zwyczajowego

postępowania.

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 8.12.2009 r., IBPBI/2/423-1047/09/PP

oraz interpretacji z 14.07.2015 r., IBPB-1-1/4511-80/15/AJ, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w

interpretacji z 19.05.2008 r., IP-PB3-423-313/08-2/KR, a także w interpretacji z 31.01.2011 r., IPPB1/415-1097/10-

2/ES.
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Świadczenia na rzecz kontrahenta



Świadczenia na rzecz kontrahenta
Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2019/13:

w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT - przyp. aut.) nie stanowi kosztu reprezentacji (...)

wydatek na poczęstunek (usługę gastronomiczną świadczoną zarówno w siedzibie podatnika lub poza nią), który serwowany jest w

ramach:

* działań marketingowych lub reklamowych firmy, dotyczących promocji produktu lub usługi,

* prowadzonych negocjacji z kontrahentami lub w ramach szkoleń, odpraw dla pracowników oraz podmiotów powiązanych

gospodarczo itp., których celem nie jest kształtowanie wizerunku firmy, a doprowadzenie do nawiązania lub rozbudowania jej

kontaktów gospodarczych, wprowadzenie na rynek określonych towarów i usług lub poprawa skuteczności ich sprzedaży, wzrost

efektywności pracy itp.

Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanym wyroku wyjaśnił jednocześnie, że dla oceny, czy dana działalność stanowi

reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Nie

ulega przy tym wątpliwości, że to na podatniku spoczywać będzie ciężar wykazania, iż określone wydatki poniesione zostały w celu

uzyskania przychodu (zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) oraz, że nie były one ukierunkowane na kształtowanie

wizerunku firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywności gospodarczej.
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Świadczenia na rzecz kontrahenta

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że wydatki poniesione w związku z wizytami kontrahentów i

przedstawicieli Spółek powiązanych obejmujące nocleg przedstawicieli Spółek zagranicznych, koszt posiłków

(obiad, kolacja, napoje) osób biorących udział w naradach, przewóz gości m.in. z lotniska do siedziby

Wnioskodawcy, tj. koszty zakupu biletów lotniczych oraz koszty przejazdu bezpośrednio za granicą, tzn. przejazdy

taksówkami np. z hotelu/lotniska do zakładu produkcyjnego oraz z zakładu produkcyjnego do hotelu/na lotnisko

nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., bowiem

nie mają charakteru reprezentacji. Wizyty kontrahentów i przedstawicieli Spółek powiązanych mają na celu

przedstawienie kontrahentom i ww. przedstawicielom na czym polega działalność firmy oraz produkowanych przez

nią wyrobów poprzez przedstawienie parku technologicznego, techniki stosowanej przy produkcji sprzedawanych

wyrobów (urządzenia produkcyjne, wykorzystywane materiały, technologie produkcji) zgodności z zasadami

racjonalności ekonomicznej, a przede wszystkim umożliwienia zapoznania się z oferowanymi produktami, biorąc

pod uwagę ich funkcjonalność, zaawansowanie technologiczne.

Pismo z 9.12.2019 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-1.4010.416.2019.2.ŚS.
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Darowizny na rzecz Ukrainy



Koszty uzyskania przychodu

Art.23 ust.1 pkt 11 updof wskazuje wprost, że nie uważa się za
koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego
rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty
wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od
towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele
działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.



Koszty uzyskania przychodu

Organizacjami pożytku publicznego są podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i
2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.



Koszty uzyskania przychodu

Art. 52zf. [Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na
przeciwdziałanie skutkom działań wojennych w Ukrainie]
1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena
nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele
związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na
terytorium Ukrainy:
1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących
działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium
Ukrainy,
2) jednostkom samorządu terytorialnego,
3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z
zakresu ratownictwa medycznego
– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.



Koszty uzyskania przychodu

Art. 52zf. [Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na
przeciwdziałanie skutkom działań wojennych w Ukrainie]
2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu
nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie
skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w
okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz
podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.



Koszty uzyskania przychodu

Art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
2. Organizacjami pozarządowymi są:
• niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub
samorządowymi osobami prawnymi,
• niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.



Zapraszamy do zadawania pytań
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