
   
 
 

 
 

 

 

 
 
W grudniu 2018 r. Dyrektor KIS wydał interpretację zawierającą odpowiedź na pytanie czy 
nabycie usługi organizacji wydarzenia marketingowego, szkolenia, czy konferencji jest 
nabyciem usługi kompleksowej uprawniającym do odliczenia podatku VAT. 
 
Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka zajmująca się w Polsce dystrybucją 
samochodów ciężarowych klasy premium. Spółka planuje korzystać z usług agencji marketingowych 
lub eventowych i firm szkoleniowych w celu nabywania od nich usług organizacji spotkań 
marketingowych, szkoleniowych, czy konferencji adresowanych do pracowników, kontrahentów, 
partnerów biznesowych i dziennikarzy. Założony cel organizacji tych wydarzeń to intensyfikacja 
sprzedaży, budowanie relacji z kontrahentami, wzmocnienie rozpoznawalności marki. Usługa 
zamawiana przez spółkę miałaby polegać na pełnym przygotowaniu zleconego wydarzenia, 
począwszy od wynajęcia odpowiedniej sali, zapewnienia noclegu, wyżywienia, transportu, 
ubezpieczenia, osób prowadzących czy dodatkowych atrakcji dla uczestników (np. występów 
zespołów artystycznych, zajęć sportowo-integracyjnych, biletów wstępu na imprezy). 
 
Spółka spytała czy nabycie usługi o takim zakresie będzie oznaczało dla niej nabycie usługi złożonej 
(kompleksowej), a tym samym czy spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wykazanego 
na fakturze dokumentującej nabycie tej usługi, w tym także jeśli w skład usługi złożonej będą 
wchodziły usługi noclegowe czy gastronomiczne.  
 
Dyrektor KIS uznał, że usługą kompleksową będzie usługa organizacji wydarzenia marketingowego, 
szkoleniowego czy konferencji z wyłączeniem elementu zapewnienia dodatkowych atrakcji dla 
uczestników i tylko taka usługa kompleksowa (bez dodatkowych atrakcji dla uczestników) będzie 
uprawniać spółkę do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej jej nabycie, nawet jeśli częścią 
składową usługi będzie nabycie usług gastronomicznych czy usług noclegowych zasadniczo nie 
dających prawa do odliczenia podatku VAT. 
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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     T: +48/ 22 35 52 802 
ul. Stawki 8 lok. 48      M: +48/ 695 606 541 
00-193 Warszawa      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. 
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