
   
 
 

 
 

 

 

 
 
W grudniu br. Dyrektor KIS wydał kilka interpretacji odnośnie wydatków ponoszonych w 
związku z organizacją spotkań branżowych W wydanych interpretacjach znajdziemy 
wskazówki, które z tych wydatków traktować jako koszty reklamy (zmniejszą podatek 
dochodowy), a które jako koszty reprezentacji (nie zmniejszą podatku dochodowego). 
 
Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka prowadząca portale sprzedażowo- ogłoszeniowe 
o ogólnopolskim zasięgu, w tym wyspecjalizowany portal nieruchomościowy X.pl. Portal działa jak 
platforma, za pośrednictwem której osoby zainteresowane kupnem/wynajmem nieruchomości mogą 
znaleźć interesująca ofertę i skontaktować się z jej autorem. Klienci biznesowi Portalu (agencje 
nieruchomości) za możliwość korzystania z niego płacą comiesięczne opłaty, których wysokość jest 
uzależniona m.in. od ilości ogłoszeń.  
 
Spółka organizuje cykliczne promocyjne spotkania branżowe skierowane do obecnych i potencjalnych 
klientów biznesowych i przedstawicieli branży nieruchomościowej w celu stałego zwiększania 
sprzedaży i przychodów. Uczestnicy spotkań są wybierani według kilku kryteriów: wysokości 
przychodów generowanych dla Spółki, przestrzegania regulaminu Portalu, promowania Portalu m.in. 
w mediach społecznościowych. We wniosku o interpretację Spółka spytała, które z wyszczególnionych 
wydatków poniesionych na organizację spotkań są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów. 
Dyrektor KIS uznał, że wydatki: 
 

- na część oficjalną spotkań (z wyłączeniem kosztów prelegentów), takie jak: posiłki, 
catering, obsługa sali konferencyjnej, zaproszenia (strona internetowa eventu – tzw. landing 
page, zaproszenia papierowe), scenografia (meble, mównica, wynajem ekspresów, produkcja 
materiałów brandingowych, wynajem ściany z roślin, napisy logo), obsługa techniczna (dioda 
wyświetlająca animację z logo, oświetlenie i nagłośnienie sali, materiały video, prezenterzy, 
agencja eventowa, są kosztami uzyskania przychodu, ponieważ spotkania miały 
kształtować popyt na produkty/usługi Spółki, poprzez zachęcenie jak największej liczby 
potencjalnych klientów do ich nabywania. Organ zauważył, że wydatki na Animacje i Jingle 
mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile miały charakter reklamowy; 

 
- na udział prelegentów w części oficjalnej (prelegenci występowali w charakterze mówców 

motywacyjnych i byli nimi osoby związane ze światem sportu, znany polski językoznawca, 
znany himalaista, prezes zarządu jednej ze znanych firm cukierniczych) stanowią wydatki o 
charakterze reprezentacyjnym. Zdaniem Dyrektora KIS; „zainteresowanie klientów 
rozwiązaniami proponowanymi przez Portal oraz nakłonienie ich do dalszego korzystania (…) 
oraz zwiększenie zakresu korzystania z usług proponowanych przez Wnioskodawcę nie jest 
uzależnione od obecności podczas tych Spotkań znanych osób, zatem poniesienie tych 
wydatków przez Wnioskodawcę ma na celu kreowanie jego wizerunku, tworzenie wśród 
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potencjalnych kontrahentów wrażenia podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego 
godnego zaufania, kształtowanie prestiżu i pozytywnego postrzegania firmy, 
rozpowszechniania jej wizerunku.”. 

 
- hotelowe (wynajem sali konferencyjnej oraz noclegi dla uczestników spotkania) są 

kosztami uzyskania przychodu. Dyrektor KIS zgodził się z argumentacją Spółki, że 
spotkania mają w praktyce całodniowy charakter, część gości dojeżdża z odległych miejsc w 
Polsce, a zapewnienie im noclegu nie jest zachowaniem odbiegającym od przyjętych norm 
zachowania w rzeczywistości biznesowej w podobnych sytuacjach. 

 
- na zorganizowanie części nieoficjalnej, takie jak: menu bufetowe po kolacji, open bar, 

parkiet, DJ`ka, wynajem barów, konstrukcja i girlandy nad bary, zespół, ZAIKS, nocleg 
artystów, wynagrodzenie prezenterów za prowadzenie części nieoficjalnej, mają charakter 
reprezentacyjny, ponieważ „bezsprzecznie świadczą o kreowaniu pozytywnego wizerunku 
firmy”.  
 

Na ten moment nie została jeszcze wydana interpretacja odnośnie upominków przekazanych 
uczestnikom (welcome and goodbye gift), którymi były artykuły biurowe z logo, plecaki z logo, sukulent 
w betonowej doniczce (bez logo), płyty z podpisami artystów, książki, pudełka bez logo. 
 
Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2018 r. nr 
0111-KDIB1-1.4010.449.2018.1.BS; 0111-KDIB1-1.4010.416.2018.1.BS; 0111-KDIB1-
1.4010.448.2018.1.BS 
 

 
 
 
 
Dotychczas przychody z innych źródeł, (przykładowo przychody z tytułu otrzymania prezentów nie 
reklamowych, czy nagród w akcjach marketingowych) nie objętych zwolnieniem z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych były wykazywane w formularzu PIT - 8C. 
 
Od 1 stycznia 2019 r. przychody z innych źródeł będą wykazywane, nie jak dotychczas w PIT- 8C, ale 
w PIT - 11. Zmiana ma zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 
1 stycznia 2018 r. Po zmianach PIT - 8C będzie wyłącznie obejmował informacje o niektórych 
dochodach z kapitałów pieniężnych.  

 

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 
www.taxline.pl 

 
 
 
Publikacja zawiera informacje przedstawione z konieczności w skrótowej formie, stąd publikacja ma charakter 
wyłącznie informacyjny i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
straty poniesione w wyniku podjęcia lub zaniechania działań na podstawie niniejszej publikacji. 

Od stycznia 2019 r. przychody z innych źródeł (dotąd wykazywane w 
PIT-8C) będą wykazywane w PIT-11 


