
   
 
 

 
 

 

 

 
 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że upominki przekazane 
przez instytut badawczy osobom wybranym losowo do wzięcia udziału w 
badaniu stanowią dla tych osób nieodpłatne świadczenie zaliczane do 
przychodów z innych źródeł zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). 
 
Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji wystąpił Instytut - jednostka 
sektora finansów publicznych, przeprowadzający badania m.in. oparte na 
indywidualnych wywiadach kwestionariuszowych, realizowane na próbach 
ogólnopolskich. Z obawy o nie zebranie wystarczającej próby badanych, co miałoby 
przełożenie na rzetelność wyników badań Instytut postanowił wręczać osobom 
fizycznym wylosowanym zgodnie z odpowiednimi regułami statystycznymi i nie 
związanymi z Instytutem żadnym stosunkiem prawnym drobne upominki (np. 
kalendarze, długopisy) lub bony towarowe na zakupy o niskiej wartości (wartość 
jednostkowa do 20 zł) z logo projektu i/lub Instytutu. Upominki byłyby wręczane w 
celu namówienia wylosowanych osób do wzięcia udziału w badaniu, jednak 
bezwarunkowo, tj. ich przyznanie nie byłoby uzależnione od pozytywnej decyzji osób 
wylosowanych. Tym samym upominki nie stanowiłyby wynagrodzenia za udział w 
badaniu. Instytut chciał wiedzieć, czy przekazując tego rodzaju upominki w opisanych 
okolicznościach faktycznych pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób 
fizycznych czy też wartość tych upominków jest zwolniona z opodatkowania na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a updof. 
 
Organ wydający interpretację potwierdził stanowisko Instytutu. W interpretacji 
Dyrektor KIS stwierdził, że wręczenie wylosowanym osobom upominków stanowi dla 
tych osób nieodpłatne świadczenie, będące przychodem, z tzw. innych źródeł z art. 
20 ust. 1 updof, jednak ze względu na fakt, że: 
 

- od osób otrzymujących upominki nie jest wymagane dokonanie 
jakiejkolwiek czynności (respondent decyduje, czy weźmie udział w 
badaniu, czy też nie); upominek nie jest świadczeniem wzajemnym, nie 
jest wynagrodzeniem za udział w badaniu; otrzymane świadczenie nie 
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jest uzależnione od dokonania przez otrzymującego jakiejkolwiek 
czynności na rzecz świadczeniodawcy, 
 

- świadczenie ma charakter nieodpłatny, 
 

- świadczenie nie jest nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej 
czynności, 

- upominki otrzymywane od Instytutu będą służyć popularyzacji projektów 
badawczych realizowanych przez Instytut oraz działalności Instytutu (na 
upominkach umieszczone jest logo Instytutu), upominki przyznane są w 
związku z reklamą lub promocją Instytutu, 

- osoby otrzymujące upominki nie są pracownikami Instytutu, ani nie 
pozostają z Instytutem w stosunku cywilnoprawnym, 

- upominki mają niską wartość – ich wartość nie przekracza 200 zł, 

to wartość upominków podlega zwolnieniu z opodatkowania z art. 21 ust. 1 pkt 
68a updof i w konsekwencji na Instytucie nie będą ciążyły obowiązki płatnika. 

Podsumowując, klientom, którzy planują przekazywać w najbliższym czasie upominki 
rekomendujemy zbadanie czy przekazywane upominki mają odpowiednią wartość 
oraz czy okoliczności przekazania uprawniają do zastosowania zwolnienia z 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z art. 21 ust. 1 pkt 68a 
updof. W razie gdyby wyniki analizy wypadły niekorzystnie zapraszamy do kontaktu. 
Znajdziemy dla Państwa najkorzystniejsze podatkowo rozwiązanie.  

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 
listopada 2018 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.488.2018.1.AK 
 

Taxline jest butikową firmą doradztwa podatkowego, w której w codziennej pracy na 
rzecz klientów wykorzystujemy ekspercką wiedzą z zakresu prawa podatkowego.  

Nasi eksperci czekają na Państwa pytania: 

Taxline Doradcy Podatkowi                   
ul. Stawki 8 lok. 48                              
00-193 Warszawa                               

T: +48/ 22 35 52 802 
M: +48/ 695 606 541  

E: maria.pietrzyk@taxline.pl 
 E: taxline@taxline.pl 

www.taxline.pl 
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