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Malwina Silk
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w inter-
pretacji indywidualnej z dnia 12 października 
2012 r.(sygn. akt ILPB3/423-307/11/12-S/EK), 
stwierdził że wydatki na zakup drobnych pre-
zentów przekazywanych wybranym kontra-
hentom podczas organizowanych dwustron-
nych spotkań nie mają charakteru reklamo-
wego, tylko są kosztami reprezentacji, 
a w związku z tym nie stanowią kosztów uzy-
skania przychodów spółki.

Wydatki poniesione na zakup prezentów dla 
kontrahentów mogą zostać zaliczone do ko-
sztów reklamy tylko wówczas, gdy są rozda-
wane masowo, tzn. przekazywane są w taki 
sposób, by każdy zainteresowany podmiot 
miał możliwość ich otrzymania. Istota rekla-
my wiąże się bowiem z zamiarem dotarcia do 
jak najszerszej grupy odbiorców. W przypad-
ku przekazywania prezentów (gadżetów) 
ograniczonej grupie podmiotów, zwłaszcza 
partnerów handlowych, wydatki na ich zakup 
należy powiązać z reprezentacją.

Organ podatkowy, podkreślił, iż norma art. 16 
ust. 1 pkt 28 ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
nie zawiera żadnych wyjątków, tak odnoszą-
cych się do miejsca, w którym obowiązki 
przedstawicielstwa są realizowane, jak i do 
wystawności lub braku wystawności w zakre-
sie nabywania prezentów (gadżetów) przez-
naczonych dla kontrahentów. Wydatki na 
wszelkiego tego typu artykuły, wiążące się 
z reprezentowaniem podatnika lub prowa-
dzonego przez niego przedsiębiorstwa, nie 

mogą być zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów – niezależnie od tego, czy zaku-
pione artykuły nie miały charakteru okazało-
ści ani wystawności, a fakt ich przekazania 
ma zwyczajowy charakter.

W związku z powyższym wydatki poniesione 
przez spółkę w związku z zakupem prezen-
tów (długopisy, kalendarze, komplety do ka-
wy, breloki do kluczy, etui, jedwabne krawaty 
ze spinkami, MP4, multinarzędzia, latarki z 
kompletem narzędzi, pendrive, portfele, 
ramki cyfrowe, stacje pogodowe, zegary 
ścienne, kubki termiczne i inne gadżety) 
przekazywanych wybranym kontrahentom 
nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, 
na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.
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