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KOSZTY REKLAMY I REPREZENTACJI 

 

W dniu 18.10.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) wydał wyrok (sygn. akt II FSK 

2538/25) uchylający orzeczenie sądu I instancji w sprawie interpretacji indywidualnej Ministra 

Finansów. Przedmiot postępowania dotyczył wątpliwości związanych z tym, kiedy dane wydatki, na 

gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ,,ustawa o 

u.p.d.o.p.”), mają być zakwalifikowane do kategorii reklama, a kiedy reprezentacja. 

Spółka, która zainicjowała interpretację podatkową, prowadziła działalność w zakresie dystrybucji 

środków ochrony roślin. Spółka, jak wskazała w swoim wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej, w ramach prowadzonej działalności organizuje akcje promocyjno-reklamowe, tzw. 

"pola pokazowe", tj. spotkania w gospodarstwach rolnych, w których używane są środki ochrony 

roślin Spółki ("akcje reklamowe"). Akcje reklamowe mają na celu promowanie asortymentu Spółki 

przez unaocznienie efektów stosowania oraz możliwość bezpośredniej weryfikacji skuteczności 

działania preparatów. Akcje reklamowe mają na celu promowanie asortymentu Spółki przez 

unaocznienie efektów stosowania oraz możliwość bezpośredniej weryfikacji skuteczności działania 

preparatów. Informacja o organizowanych akcjach reklamowych jest przekazywana, m.in. za 

pośrednictwem (I) ogłoszeń w prasie, w szczególności prasie lokalnej, branżowej, (II) drogą mailową, 

(III) na plakatach reklamowych, (IV) za pomocą Ośrodków Doradztwa Rolniczego, czy też (V) 

bezpośrednio przez dystrybutorów produktów Spółki. Krąg adresatów akcji marketingowej nie jest 

ograniczony, jak również sama akcja nie jest akcją zamkniętą. Akcja reklamowa ma zatem charakter 

masowy i otwarty. W trakcie akcji reklamowej jej uczestnikom przekazywane są różnego rodzaju 

materiały informacyjne, tj. ulotki, foldery informacyjne, katalogi, etc., a także gadżety/ 

prezenty/upominki, tzw. "materiały reklamowe". Wartość przekazywanych materiałów reklamowych 

nie przekracza kwoty od kilku/kilkunastu do kilkuset złotych, przy czym materiały te mogą być, lecz nie 

zawsze są, opatrzone logo Spółki. Krąg osób, które otrzymują materiały reklamowe nie jest z góry 

określony. 

W takim stanie faktycznym spółka zadała organowi dwa następujące pytania:  

1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki na materiały reklamowe przekazywane 

uczestnikom akcji reklamowej będą mogły zostać zaliczone przez spółkę do kosztów 

uzyskania przychodów? 

2) Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki na usługi cateringowe będą mogły zostać 

zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów? 
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Zdaniem spółki, odpowiedź na powyższe pytania powinna być w obu przypadkach twierdząca. 

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się Minister Finansów, wskazując na odmienną kwalifikację 

prawnopodatkową, zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., a więc odwołując się do kategorii 

reprezentacji, stanowiącej część katalogów wyłączeń od kosztów uzyskania przychodu. Z kolei 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, co do zasady, podzielił stanowisko spółki i uchylił 

interpretację indywidualną Ministra Finansów. Innego zdania był jednak NSA, który uwzględnił 

skargę kasacyjną Ministra na ww. wyrok sądu pierwszej instancji i chylił zaskarżony wyrok 

przekazując jednocześnie sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Już sama 

różnica poglądów prezentowanych przez strony i sądy dowodzi, jak wiele problemów w praktyce 

sprawia kwalifikacja danego wydatku do grupy reklama lub grupy reprezentacja. Z punktu widzenia 

przepisów podatkowych ma to bowiem zasadnicze znaczenie, gdyż w aktualnie obowiązującym stanie 

prawnym, o ile wydatki na reklamę podlegają pełnemu odliczeniu od przychodów (według ogólnej 

klauzuli z art. 15 ust. 1 ustawy o u.p.d.o.p.), o tyle koszty reprezentacji zostały całkowicie wyłączone z 

kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.). A co równie istotne, zarówno w 

przypadku reklamy, jak i reprezentacji, brak jest w przepisach podatkowych legalnej definicji tych 

pojęć. Dlatego też warto zwrócić uwagę na kilka następujących wskazówek, jakie zamieścił NSA 

w rozpatrywanym wyroku z dnia 18.10.2017 r., a które mogą się okazać w praktyce pomocne w 

przypadku dokonywania kwalifikacji danego wydatku: 

1) Oceniając dany przypadek należy brać pod uwagę takie kryteria, jak: wartość 

przekazywanych prezentów, okoliczności ich wręczania, krąg podmiotów obdarowanych 

oraz opatrzenie produktów logo spółki. Przy czym pamiętać przy tym trzeba, iż wszystkie te 

kryteria powinny być stosowane łącznie w ich wzajemnych powiązaniach. 

2) Co do zasady, wzrost wartości wręczanych prezentów powoduje przesunięcie akcentów z 

reklamy na reprezentację. Ustawa nie określa wysokości takiego progu. Nie zawiera 

również żadnych innych normatywnych wskazań pozwalających na rozgraniczenie wydatków 

na reklamę od wydatków na reprezentację. Nie można jednak, zdaniem NSA, przyjąć, że 

wręczenie prezentu niezależnie od jego wartości (bo ustawa tej kwestii nie reguluje) w 

każdym przypadku może być uważane za działanie podejmowane w ramach reklamy. 

Kryterium wartości, jeśli nawet nie uznać go samego w sobie za przesądzające, jest 

niewątpliwie kryterium bardzo istotnym. 

3) Zdaniem NSA, znaczenie ma również charakter oferowanych towarów. W przypadku 

towarów o specjalistycznym przeznaczeniu, niemających charakteru dóbr powszechnego 

użytku, krąg osób zainteresowanych tymi produktami, a więc uczestników imprez, jest z tego 

powodu ograniczony. Tym samym ograniczony jest w takim przypadku również krąg 

adresatów, co oddala dany wydatek od wydatku o charakterze reklamy, a zbliża do wydatku o 

charakterze reprezentacji. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 


