
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 
z dnia 23 października 2018 r., I SA/Rz 741/18 

(wyrok nieprawomocny)

Wydatki na organizację spotkań integracyjnych a koszty reprezentacji 

dr Paweł Majka

Katedra Prawa Finansowego
Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Rzeszowski



Wyrok WSA z dnia 23 października 2018 r. (I SA/Rz 741/18)

Stan faktyczny
1. Spółka prowadzi działalność w całej Polsce w oddziałach ulokowanych w różnych miastach przy wykorzystaniu

pracy pracowników (umowy o pracę) oraz współpracowników (umowy o współpracy B2B)

2. Spółka organizować będzie spotkania integracyjne mające na celu integrację zatrudnionych w Spółce pracujących
w zespołach pracowników oraz współpracowników (mieszane zespoły)

3. Spółka ponosić będzie niezbędne wydatki m.in.:

- usługi hotelowe (nocleg, pełne wyżywienie, sala konferencyjna),

- warsztaty/atrakcje zespołowe o charakterze integracyjnym/motywacyjnym,

- koszty dojazdu do miejsca spotkania,

- ubezpieczenie NNW,

- usługi kulturalno-edukacyjne (np. bilety do kina, teatru).

4. Uczestnicy będący pracownikami nie ponoszą kosztów związanych z przybyciem na miejsce oraz uczestnictwem w
imprezach integracyjnych. Uczestnikom będącym współpracownikami Spółka zwraca koszty związane z przybyciem na
miejsce i uczestnictwem w spotkaniach. Koszty te nie są pokrywane z ZFŚS, lecz ze środków obrotowych Spółki.

5. Zadano następujące pytania:

• Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione wydatki opisane we wniosku,
związane z organizacją i uczestnictwem pracowników w spotkaniach integracyjnych w grupach mieszanych:
pracownicy i współpracownicy?

• Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione wydatki opisane we wniosku,
związane z organizacją i uczestnictwem współpracowników w spotkaniach integracyjnych w grupach mieszanych:
pracownicy i współpracownicy?



Wyrok WSA z dnia 23 października 2018 r. (I SA/Rz 741/18) – tezy 

• Dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka ma prawo
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z organizacją
spotkań integracyjnych w zakresie, w jakim dotyczą pracowników, a za nieprawidłowe
stanowisko w zakresie w jakim wydatki te dotyczą współpracowników.

• Sąd uchylając interpretację zarzucił:

1. Błąd interpretacyjny polegający na jednoczesnym uznania przez DKIS, że wydatki nie wpływają
na zwiększenie przychodów, co wyklucza je jako spełniające wymogi z art. 15 u.p.d.o.p. oraz
zakwalifikowaniu w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. jako noszących znamiona reprezentacji,
mające na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

2. Organ pominął okoliczności wskazane we wniosku, takie jak specyficzny charakter
organizowania współpracy pomiędzy wskazanymi tam podmiotami to jest pracowników i
współpracowników, w tym wypadku tworzenie zespołów mieszanych dla realizacji poszczególnych
zadań, organizowanie spotkań wspólnych dla obu tych podmiotów oraz charakteru i rodzaju tych
spotkań, które we wniosku inicjującym zostały przedstawione.

3. Nie każdy wydatek na zakup usługi gastronomicznej należy klasyfikować do kosztów
reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Tylko wydatek na zakup tych usług
gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku
firmy na zewnątrz podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.



Wyrok WSA z dnia 23 października 2018 r. (I SA/Rz 741/18) – regulacje prawne 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1036 ze zm.)

Art. 15 ust. 1

• Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze
źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z
wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma zatem prawo zaliczyć wydatek, który łącznie
spełnia następujące warunki:

• został poniesiony przez podatnika,

• jest definitywny,

• pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

• poniesiony został w celu uzyskania (w tym zwiększenia), zachowania lub zabezpieczenia
przychodów,

• został właściwe udokumentowany,

• nie znajduje się w katalogu wydatków z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Art. 16 ust. 1 pkt 28

• Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności
poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.



Pojęcia wydatków na reprezentację - linie orzecznicze  

Wyroki powiązane:

podobne stanowisko

• Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11

• Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2016 r., II FSK 2657/13 

• Wyrok NSA z dnia 15 listopada 2017 r., II FSK 2725/15

odmienne stanowisko

• Wyrok NSA z dnia 4 marca 2016 r., II FSK 3956/13 (w zakresie świąt branżowych)

• Wyrok NSA z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 469/11

• Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 maja 2015 r., I SA/Ol 229/15 (nieprawomocny)

• Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., III SA/Wa 2257/09 



Pojęcia wydatków na reprezentację - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 
dnia 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11

Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na
zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art.
16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie
dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.
Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat
ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie
wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.
Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi
gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te
zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie
wówczas, gdymają charakter reprezentacyjny.

Reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania
oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym
znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub
potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego
wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych
warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi
podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności,
profesjonalizmu.



Podsumowanie 

1. Sąd prawidłowo uznał, że wydatki na organizację spotkań integracyjnych mogą
spełniać kryteria z art. 15 u.p.d.o.p. - wyrok to kontynuacja prawidłowej linii
orzeczniczej

2. Prawidłowo założono ustalając znaczenie terminu „reprezentacja”, że odnosi się
ono do realiów ekonomicznych podatnika (współpracownicy i pracownicy tworzą
mieszane zespoły), a nie ogranicza do samych definicji słownikowych
(niezmiennych od kilkudziesięciu lat)

3. Czy faktycznie konieczna jest pogłębiona analiza przez organ statusu i pozycji osób
współpracujących w modelu funkcjonowania Spółki i w procesie realizacji jej
zadań, charakteru spotkań integracyjnych z ich udziałem oraz rodzaju ponoszonych
w związku z nimi wydatków?



Dziękuję za uwagę 

pmajka@univ.rzeszow.pl


