
• pośrednictwo między podmiotami powiązanymi a ograniczenia w zaliczeniu do 

kosztów uzyskania przychodów – dr Jowita Pustuł (Uniwersytet Jagielloński)  

 

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 1006/18 

Zawierane przez podmioty gospodarcze umowy o wykonanie świadczenia pośrednictwa 

różnią się czynnościami, jakie mają wykonywać pośrednicy, dlatego też w każdym 

przypadku należy w sposób indywidualny dokonywać oceny tych czynności, w kontekście 

przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

"N" Sp. z o.o. (…) wnioskiem z dnia 29 maja 2018 r., zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej (…) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób 

prawnych w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę koszty usług pośrednictwa 

w sprzedaży świadczonych przez agentów, będących podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (…) 

podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e 

ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. 

 

We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. 

Spółka jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega 

w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów 

bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka prowadzi 

działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży silników i napędów elektrycznych, 

zarówno do zastosowań motoryzacyjnych, jak również przemysłowych. W ramach prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej Spółka w celu intensyfikacji sprzedaży swoich produktów 

zawiera z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p. umowy, 

na mocy których podmioty te świadczą na rzecz Spółki usługi pośrednictwa w sprzedaży 

produktów Spółki, tj. pełnią funkcje agentów sprzedaży dla Spółki (dalej: agenci).  

 

Usługi świadczone przez agentów polegają na wyszukiwaniu potencjalnych klientów na produkty 

produkowane przez Spółkę i pośredniczeniu w zawieraniu przez Spółkę umów sprzedaży 

produktów z klientami (pośredniczenie przy zawieraniu umów sprzedaży produktów Spółki nie 

obejmuje bezpośredniego zawierania umowy przez agentów). Z tymi czynnościami powiązane 

ściśle jest zadanie promowania produktów Spółki przez agentów w ramach wyszukiwania 

potencjalnych klientów na produkty Spółki. Zgodnie z umową zawartą między konkretnym 

agentem a Spółką, agenci nie mogą wykorzystywać w celu promocji produktów Spółki żadnych 

innych materiałów promocyjnych niż przekazane im i zatwierdzone przez Spółkę. Wynagrodzenie 

wypłacane przez Spółkę konkretnemu agentowi kalkulowane jest jako określony procent wartości 

sprzedaży netto osiągniętej przez Spółkę z tytułu sprzedaży produktów za pośrednictwem agenta 

oraz powiększone o zwrot kosztów poniesionych przez agenta w związku ze świadczeniem usług 

na rzecz Spółki (…). 

 

W związku z powyższym opisem stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego Spółka zadała 

następujące pytanie: Czy ponoszone przez Spółkę koszty usług pośrednictwa w sprzedaży 

świadczonych przez agentów (będących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 



u.p.d.o.p.) podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie 

art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.? 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje. 

(…)  

Sąd dokonując analizy przedstawionych poszczególnych definicji świadczenia pośrednictwa 

i reklamy w kontekście przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, doszedł do 

przekonania, że świadczenie (usługa) pośrednictwa, opisana w stanie faktycznym nie posiada 

cech przeważających usług reklamy.  

 

Przede wszystkim z wniosku wynika, że podstawowym obowiązkiem agenta sprzedaży 

(pośrednika) jest wyszukanie podmiotu zainteresowanego nabyciem silników i napędów 

elektrycznych mających zastosowanie w motoryzacji i w przemyśle, następnie przekazanie 

podmiotowi zainteresowanemu nabyciem informacji m.in. na podstawie materiałów 

promocyjnych udostępnionych przez Skarżącą o wyżej wymienionych produktach. W przypadku 

okazania zainteresowania przez potencjalnego nabywcę oferowanym towarem, kolejna czynność 

pośrednika to skojarzenie stron w celu zawarcia umowy. Z chwilą skojarzenia stron 

i przygotowania ich do zawarcia umowy, kończy się praca pośrednika, gdyż cel działania 

pośrednika został osiągnięty i wypłacane jest mu wynagrodzenie wprost powiązane z efektem jego 

pracy.  

 

Sąd zgadza się z organem, że przy wykonywaniu czynności agenta sprzedaży występują elementy 

reklamy w rozumieniu przytoczonych powyżej definicji, jednak w żadnym wypadku nie są to 

elementy dominujące tak jak stwierdził organ. Jeszcze raz należy podkreślić, że istotą 

świadczenia pośrednictwa opisanego we wniosku a zarazem celem gospodarczym, jest 

poszukiwanie klientów i kojarzenie ich ze Skarżącą w celu zawarcia umowy. Natomiast istotą 

usługi reklamy, a zarazem jej elementem dominującym jest rozpowszechnianie informacji 

o towarach wszelkimi dostępnymi formami przekazu, zatem nie jest to element przeważający 

usługi agentów sprzedaży opisanej we wniosku, a tylko jedna z wykonywanych czynności 

w ramach wykonywania usługi pośrednictwa. 

(…).  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że DIAS dokonując oceny zaprezentowanego przez Skarżącą 

stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, nietrafnie przyporządkował usługę pośrednictwa 

świadczoną przez agentów sprzedaży na rzecz Skarżącej, do kategorii świadczeń o podobnym 

charakterze uznając że usługa ta jest podobna do usługi reklamy. Tym samym organ naruszył 

przepis art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., poprzez dokonanie niewłaściwej oceny co do zastosowania 

przepisu prawa materialnego, co spowodowało uchylenie przez Sąd zaskarżonej interpretacji 

w oparciu o przepis art. 146 p.p.s.a. w zw. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2369/15 

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Łd 123/18 

 

 

 



Przepisy 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Art.  15e  

1.  Podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: 

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, 

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym 

charakterze, 

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub 

wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, 

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych 

przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań 

wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym 

charakterze 

- poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej 

koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy 

przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad 

sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku 

podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w 

art. 16a-16m, i odsetek.  

 

Art. 21 ust. 1 pkt 2a  

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: 

(…) 

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług 

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i 

pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze 

- ustala się w wysokości 20% przychodów.  

 

Główne problemy 

1. Usługa pośrednictwa a usługa reklamy. 

2. Co rozumieć przez „świadczenia o podobnym charakterze”? 

3. Jak interpretować przepisy wyłączające określone kategorie wydatków z kosztów 

uzyskania przychodów?  

4. Zasada in dubio pro tributario.  

 

 


