
 

 

 

USŁUGI ORGANIZACJI ZAKUPÓW  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9.10.2020 r. 
(sygn. 0111-KDWB.4010.21.2020.2.HK) odniósł się do kwestii wyłączenia z kosztów 
uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (dalej: ,,ustawa o CIT”), usług organizacji zakupów.  

Wnioskodawca, któremu została wydana ww. interpretacja, należy do międzynarodowej 
grupy kapitałowej prowadzącej działalność w dziedzinie projektowania, produkcji oraz 
sprzedaży części samochodowych na rynek pierwotny oraz wtórny. W ramach ww. grupy 
przyjęty został model biznesowy, zakładający standaryzację i centralizację procesów 
wsparcia spółek prowadzących podstawową (operacyjną) działalność grupy. Dla osiągnięcia 
korzyści skali i związanej z tym redukcji kosztów, procesy takie są najczęściej 
skoncentrowane w dedykowanych temu celowi podmiotach, które następnie świadczą 
przedmiotowe usługi na rzecz pozostałych jednostek z grupy. 

Wnioskodawca zadał organowi dwa następujące pytania: 

1. Czy ponoszone przez niego na rzecz usługodawców, począwszy od dnia 1.01.2019 r., 
wynagrodzenie z tytułu nabywania usług organizacji zakupów nie stanowi (nie będzie 
stanowić) kosztów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT – i tym samym 
ograniczenie w możliwości zaliczania go do kosztów uzyskania przychodów 
Wnioskodawcy wynikające z tego artykułu – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. 
– nie znajduje (nie znajdzie) do niego zastosowania?  

2. Czy poniesione na rzecz usługodawców, przed dniem 1.01.2019 r., wynagrodzenie z 
tytułu nabywania usług organizacji zakupów nie stanowi kosztów, o których mowa w art. 
15e ust. 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania go do 
kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z tego artykułu – w 
brzmieniu obowiązującym do 31.12.2018 r. – nie znajduje do niego zastosowania?  

Zdaniem organu wynagrodzenie z tytułu nabywania usług organizacji zakupów, ale tylko 
usług szkoleniowych polegających na szkoleniu dostawców i definiowaniu dla nich procedur 
jakościowych, nie podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. 
Natomiast pozostałe czynności wymienione we wniosku, które łącznie zostały 
sklasyfikowane jako usługi doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 70.22.1), mają 
charakter podobny do usług doradczych oraz usług zarządzania i kontroli, gdyż głównym 
elementem tych usług jest doradztwo związane z zarządzaniem organizacją zakupów, które 
polega m.in. na negocjowaniu umów dotyczących dostaw surowców i komponentów do 
produkcji, wsparciu w negocjowaniu umów z dostawcami, wyborze dostawców, ich 
weryfikacji (pod względem finansowym i jakościowym), organizowaniu spotkań dla działów 
zakupów wnioskodawcy w celu omawiania bieżących kwestii związanych z zarządzaniem 
dostawami, pomocy we wdrażaniu programów redukcji kosztów, wsparciu poszczególnych 
działów wnioskodawcy w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie danych dotyczących 
zakupów i zaopatrzenia, wsparciu w sytuacjach kryzysowych związanych z pogorszeniem 
jakości, upadłością dostawców. W związku z powyższym należy stwierdzić, że opisane we 
wniosku czynności dotyczące usług doradztwa związanego z zarządzaniem (negocjowanie 
umów dotyczących dostaw surowców i komponentów do produkcji bądź wsparcie w 
negocjowaniu umów z dostawcami, wybór dostawców i ich weryfikacja, organizowanie 
spotkań dla Działów Zakupów w celu omawiania bieżących kwestii związanych z 
zarządzaniem dostawami, pomoc we wdrażaniu programów redukcji kosztów, wsparcie 
poszczególnych działów Spółki w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie danych 
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dotyczących zakupów i zaopatrzenia, wsparcie w sytuacjach kryzysowych związanych z 
pogorszeniem jakości, upadłością dostawców) są objęte regulacją art. 15e ust. 1 pkt 1 
ustawy o CIT i podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 
wynikającemu z powyższego przepisu. 
   

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

  

  

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 


