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W dniu 08.02.2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną 

(sygn. 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES), dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych 

w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków za zakupione reklamy. 

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że w swojej działalności 

gospodarczej wykorzystuje usługę Google AdSense, która polega na dostarczaniu innym osobom, 

firmom oraz instytucjom, przestrzeni na stronach internetowych Wnioskodawcy w celach 

reklamowych. Google AdSense stanowi platformę reklamową Google, wyświetlającą na stronach 

internetowych reklamy kontekstowe w postaci tekstów, bannerów oraz wideo. W celu dotarcia do 

większej liczby odbiorców Wnioskodawca rozważa skorzystanie z możliwości zakupu reklam na 

portalu społecznościowym Facebook. Wycena reklam w serwisie Facebook jest oparta na systemie 

aukcyjnym, w którym reklamy rywalizują o wyświetlenia na podstawie kryterium oferty 

i skuteczności. Podczas prezentowania reklamy należności są naliczane wyłącznie za liczbę jej 

kliknięć lub wyświetleń. Jak wskazał Wnioskodawca, to on sam określa budżet dla każdej reklamy, 

którą wyświetla w serwisie Facebook. W trakcie wyświetlania reklam naliczane są koszty, którymi 

Wnioskodawca jest obciążany automatycznie każdego miesiąca w dniu rozliczenia oraz po wydaniu 

określonej kwoty zdefiniowanej jako próg rozliczeniowy (może zatem zdarzyć się wielokrotnie w 

ciągu jednego miesiąca lub wcale, w zależności od kwoty progu rozliczeniowego, liczby 

wyświetlanych reklam i wysokości budżetów). Ponieważ można wielokrotnie osiągnąć próg 

rozliczeniowy, w danym miesiącu może zostać naliczonych wiele opłat. Płatność jest pobierana 

automatycznie z karty kredytowej Wnioskodawcy. Jak ponadto wskazał Wnioskodawca, faktura VAT 

jest wystawiana w ostatnim dniu miesiąca. Przy czym to Wnioskodawca generuje fakturę 

samodzielnie, pobierając ją z serwisu Facebook. Wnioskodawca nie ma możliwości wpisania 

samodzielnie daty wystawienia faktury, jak również nie jest ona automatycznie generowana na 

pobranym dokumencie. Na fakturze widnieje tylko data płatności, metoda płatności oraz identyfikator 

płatności, który umożliwia sprawdzenie, za co została naliczona opłata. Jak wskazał Wnioskodawca, 

rozlicza się on przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a koszty ujmuje za pomocą 

metody uproszczonej, ujmując je w dacie poniesienia. 

Na tle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca skierował do organu podatkowego następujące 

pytanie: Czy Wnioskodawca może ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesione 

wydatki za zakupione reklamy na portalu społecznościowym Facebook i zaliczyć je do kosztów 

uzyskania przychodów, jeśli na wystawionej przez portal fakturze nie widnieje data wystawienia 

faktury? 

Odpowiadając na tak postawione pytanie, organ podatkowy wskazał, że aby określony wydatek mógł 

zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi być on należycie udokumentowany. 

Jak zauważył organ podatkowy, zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów oraz szczegółowe warunki, jakie musi spełniać dokument aby mógł stanowić podstawę 

do dokonania wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, określają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
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przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 728). I tak, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1) ww. 

Rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury 

VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie zaś 

z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1221 z późn. zm.), faktura powinna zawierać m.in. datę wystawienia. Zdaniem organu podatkowego, 

w związku z tym, że posiadana przez Wnioskodawcę faktura za zakupione reklamy nie zawiera 

daty wystawienia, to Wnioskodawca nie ma prawa ująć jej w prowadzonej podatkowej książce 

przychodów i rozchodów. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 


