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Sponsoring w praktyce
1. Opodatkowanie VAT usług wykonywanych na rzecz sponsora

1.1.  Czynności wykonywane na podstawie umowy sponsoringu  
podlegają opodatkowaniu VAT

Zawieranie odpłatnych umów ze sponsorami i wykonywanie w zamian usług podlega opo-
datkowaniu VAT. Jest tak także wtedy, gdy podmiotem sponsorowanym jest podmiot publiczny 
wykonujący określone czynności w ramach swojej funkcji publicznoprawnej. Potwierdza to in-
terpretacja Dyrektora IS w Poznaniu, której fragment przytaczamy.

MF.(…) Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, 
czynnym podatnikiem VAT. Gmina corocznie, co do zasady w pierwszych dniach 
września, organizuje jednodniowe dożynki gminne (dalej: Dożynki, Impreza). Podczas 

Dożynek Gmina organizuje konkursy na najpiękniejszą wieś i najpiękniejszą posesję, co 
umożliwia lokalnym mieszkańcom czynne uczestnictwo w wydarzeniu. W ramach Imprezy, po 
rozstrzygnięciu konkursów, następuje część obejmująca wręczenie nagród dla zwycięzców. 
Następnie mają miejsce występy artystyczne, w szczególności są to występy muzyków i grup 
tanecznych oraz organizowane są animacje dla dzieci. Ponadto, dla specjalnie zaproszonych 
do uczestnictwa w Dożynkach gości przewidziany jest poczęstunek, przygotowywany przez 
działające na terenie Gminy stowarzyszenie. Zwieńczeniem Imprezy jest zabawa taneczna.

Gmina nie pobiera opłat za uczestnictwo w Dożynkach, tj. w szczególności nie są pobiera-
ne opłaty za możliwość uczestnictwa w konkursach, uczestnictwo w występach artystów oraz 
zabawach tanecznych.

W latach 2009–2011 Gmina podczas Dożynek wykonywała na rzecz zainteresowanych pod-
miotów świadczenia w zakresie sponsoringu na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenia 
te polegały w szczególności na umieszczaniu na terenie Imprezy balonów oraz banerów z logo 
podmiotu, umieszczaniu logo sponsora w materiałach promocyjnych etc. Powyższe czynności 
wykonywane na rzecz sponsorów Gmina dokumentowała wystawianymi fakturami VAT. Faktury te 
Gmina ujmowała w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozliczała 
podatek VAT należny z tego tytułu. Niemniej jednak w 2012 roku Gmina zaprzestała wykonywa-
nia czynności w zakresie sponsoringu podczas Dożynek. Z tytułu świadczonych w latach 2009– 
–2011 czynności w zakresie sponsoringu Gmina otrzymywała od sponsorów wynagrodzenie, któ-
re dokumentowała fakturami VAT. Czynności te miały więc charakter odpłatny. 

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wykonywane 
przez niego w latach 2009–2011 czynności na rzecz sponsorów będą podlegały opodatkowaniu 
VAT i nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT. 

W analizowanej sprawie umieszczanie na terenie Imprezy balonów oraz banerów z logo pod-
miotu, umieszczanie logo sponsora w materiałach promocyjnych jest czynnością wykonywaną na 
podstawie zawartych z zainteresowanymi podmiotami umów cywilnoprawnych, z których wynika, 
że Gmina, otrzymując od sponsorów określoną kwotę, jest zobowiązana do wykonania na ich 
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rzecz określonych czynności. Tym samym otrzymane od sponsorów wynagrodzenie jest związa-
ne z uzyskaniem określonego świadczenia. Z uwagi zatem na fakt, że ww. świadczenia wykonywa-
ne przez Gminę są czynnościami cywilnoprawnymi (nie zaś publicznoprawnymi), w odniesieniu do 
tychże świadczeń Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. 

W konsekwencji należy stwierdzić, że odpłatne wykonywanie przez Gminę podczas Dożynek 
świadczeń polegających na umieszczaniu na terenie Imprezy balonów oraz banerów z logo pod-
miotu (sponsora), umieszczaniu logo sponsora w materiałach promocyjnych, stanowi usługę zde-
finiowaną w art. 8 ust. 1 ustawy, która na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług. (…) 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 stycznia 2014 r., sygn. 
ILPP2/443–988/13–6/AD 

Warto dodać, że w opisanej sytuacji organy podatkowe przyznają organizatorowi (w tym 
przypadku gminie) prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków zwią-
zanych z organizacją dożynek. Wskazuje na to interpretacja indywidualna Dyrektora IS 
w Poznaniu z 20 stycznia 2014 r., sygn. ILPP2/443-988/13-7/AD, w której czytamy:

MF (…) gdy nie jest możliwe przyporządkowanie zakupów do poszczególnego rodzaju 
działalności, tj. opodatkowanej lub niepodlegającej opodatkowaniu, wówczas – w od-
niesieniu do bieżących wydatków związanych z organizacją Imprez – Wnioskodawcy 

przysługuje w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością 
opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
W tym miejscu należy przywołać uchwałę NSA w składzie 7 Sędziów z 24 października 
2011 r., sygn. akt I FPS 9/10 – do której również w uzasadnieniu swojego stanowiska 
odwołuje się Wnioskodawca – gdzie wskazano, że: „(…) w przypadku podatku naliczo-
nego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz 
z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać 
do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle 
proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość 
czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy war-
tości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. W przypadku gdy po-
datnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające po-
datkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał 
ustalać proporcję sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%)”.
Należy zaznaczyć, że wprowadzone w art. 90 ustawy ograniczenie w prawie do odlicze-
nia podatku naliczonego, jak wyżej wykazano, dotyczy wyłącznie zakupów wykorzysty-
wanych zarówno do działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej. Tym samym brak jest 
podstaw do ograniczania – w oparciu o ten przepis – możliwości podatnika do odliczenia 
podatku naliczonego od wydatków związanych jednocześnie z czynnościami opodatko-
wanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu. Zatem w sytuacji gdy zakupy służą zarówno 
czynnościom opodatkowanym, jak i niepodlegającym opodatkowaniu, a podatnik nie jest 

Od rEdAkcji
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w stanie przyporządkować ww. zakupów do określonego rodzaju sprzedaży, to przysłu-
guje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. (…) 

1.2.  Podmiot sponsorowany może korzystać ze zwolnienia 
ze względu na wysokość obrotów

Jeżeli sponsorowany podmiot nie jest podatnikiem VAT, to do czasu przekroczenia 
kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia przysługującego drobnym przedsię-
biorcom ze względu na niewielkie obroty (150 000 zł) nie musi on opodatkowywać usług 
świadczonych na podstawie umowy sponsoringu. Potwierdza to interpretacja Dyrektora 
IS w Warszawie, której fragment przytaczamy.

MF (…) Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca będą-
cy jednostką budżetową, nieposiadający osobowości prawnej i niebędący podat-
nikiem VAT, podpisał umowę patronatu z podmiotem gospodarczym. Zgodnie 

z zawartą umową sponsor zobowiązuje się do wsparcia finansowego działalności statu-
towej jednostki przez okres 5 lat po 150 tys. zł rocznie. Wsparcie finansowe ma być wyko-
rzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka, celem wspierania nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania. (…)

Analiza treści wniosku na tle przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że, co istotne 
w przedmiotowej sprawie, to fakt, że Wnioskodawca, jak wynika z umowy o sponsoring, w za-
mian za otrzymane wsparcie finansowe zobowiązał się do reklamy Sponsora m.in. na elewacji 
budynku Ośrodka, na stronie internetowej i drukowanych materiałach. Zatem Wnioskodawca na 
podstawie zawartej umowy zobowiązał się do podjęcia różnych działań stanowiących wymier-
ną wartość reklamową i marketingową dla Sponsora. W sytuacji gdy otrzymywane wsparcie 
finansowe wiąże się z wykonywaniem na rzecz Sponsora czynności w postaci np. zobowiązania 
do działań o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym etc., stanowi ono rodzaj 
wynagrodzenia za usługi wykonywane przez Wnioskodawcę. Wobec powyższego przekaza-
na kwota wsparcia finansowego na rzecz Wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie za odpłatne 
świadczenie usług określone w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług podlegające opodat-
kowaniu stawką właściwą dla świadczonych usług, w związku z tym, że ww. usługi nie zostały 
wymienione w ustawie ani w rozporządzeniu wykonawczym jako objęte preferencyjnym opodat-
kowaniem – zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. 
z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. 

Jednakże w niniejszej sprawie Wnioskodawca, świadcząc przedmiotowe usługi, może skorzy-
stać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towa-
rów i usług do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej 
w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy, tj. kwoty 150 000 zł. Oznacza to, że po przekroczeniu limitu ob-
rotów Wnioskodawca zobowiązany będzie dokonać rejestracji jako podatnik podatku od towarów 
i usług i dokumentować wykonywane usługi fakturą VAT. (…) 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2012 r., 
sygn. IPPP2/443-509/12-5/RR 
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Podatnicy VAT zwolnieni z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tzw. 
zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży nieprzekraczającą 150 000 zł) nie mają 
co do zasady obowiązku wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi wykonane na 
podstawie umowy sponsoringu (art. 106b ust. 2 ustawy o VAT). Jednak – mimo korzysta-
nia ze zwolnienia – będą mieli obowiązek wystawienia faktury, gdy sponsor tego zażąda  
(art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Sponsorowany podatnik zwolniony z VAT na podsta-
wie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie spon-
sora, jeżeli żądanie to zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesią-
ca, w którym wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Podatnik VAT 
zwolniony z tego podatku nie powinien dokumentować swoich usług innym dokumentem 
niż faktura (np. rachunkiem). Od 1 stycznia 2014 r. dokumentem właściwym w takim przy-
padku jest wyłącznie faktura.

1.3. Usługa sponsoringu podlega opodatkowaniu VAT 
Usługi sponsoringu świadczone na rzecz sponsora są usługami reklamowymi i podle-

gają opodatkowaniu VAT. Nie ma podstaw do przyjęcia, że są one wyłączone z opodat-
kowania tym podatkiem. Potwierdził to NSA w wyroku, którego fragment przytaczamy.

NSA (…) Z analizy przedmiotowych umów wynika w sposób bezsporny, że trafne jest stano-
wisko przyjęte w zaskarżonej decyzji, iż przedmiotowe czynności stanowią sprzedaż 
usług powierzchni band stadionu do wykorzystania w celach reklamowych. Kontrahenci 

skarżącego w zamian za określone w tych stosunkach zobowiązaniowych świadczenia pienięż-
ne uprawnieni byli do ustawiania na stadionie w określonych miejscach band z reklamami, bądź 
dalszego jej przekazywania osobom trzecim. Wbrew poglądowi strony skarżącej nie ma pod-
staw do przyjęcia, iż zawarte umowy dotyczyły sprzedaży prawa do reklamy.

Należy także zaznaczyć, że również w judykaturze na gruncie ustawy o podatku od to-
warów i usług oraz podatku akcyzowym z 1993 r. podobnie kwalifikowano usługi świadczo-
ne przez skarżącego. W wyroku z dnia 20 lutego 2002 r., I SA/Ka 1713/00, CBOSA, Naczelny 
Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach wskazał, że umowa sponsoringu 
polegająca na odpłatnym umieszczeniu reklam na koszulkach zawodników jest usługą w ro-
zumieniu ustawy o VAT z 1993 r. Pogląd ten wcześniej został wyrażony w wyrokach tego sądu 
z dnia 4 października 2001 r., I SA/Ka 1531/00, I SA/Ka 1532/00 i I SA/Ka 1533/00. W uzasadnie-
niach tych orzeczeń podkreślono, że działania polegające na oznaczeniu sponsora na tle trans-
mitowanego wydarzenia, np. reklamy na bandach, na koszulkach zawodników czy też usta-
wienie logo Firmy za bramką boiska, stadionu sportowego niewątpliwie mają charakter usług 
reklamowych, bowiem zmierzają do podniesienia prestiżu sponsora, a w konsekwencji dążą 
do zwiększenia przychodu firmy. Z kolei w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu z dnia 9 października 2007 r., I SA/Po 1286/07, oraz w wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 25 maja 2007 r., I FSK 876/06, orzeczenia dostępne w bazie CBOSA, 
wyrażono pogląd, że czynność polegająca na odpłatnym udostępnieniu powierzchni stadionu 

Od rEdAkcji
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i zainstalowaniu band jako powierzchni reklamowych jest usługą podlegającą opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług w rozumieniu powołanej ustawy.

Również podobny pogląd prezentowano w piśmiennictwie przedmiotu. Wskazywano, że od-
płatne eksponowanie umieszczonego na samochodzie rajdowym nazwy i logo firm obcych jest 
usługą reklamy. Podmioty te są usługobiorcami płacącymi za usługę reklamy (por. J. Zubrzycki, 
Leksykon VAT 2002). 

Wyrok NSA z 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt I FSK 721/12

2. Odliczanie VAT naliczonego

2.1.  Sponsor ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury 
za usługi sponsoringowe

Sponsor ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury otrzymanej od podmiotu sponso-
rowanego. Jest tak, jeżeli podmiot sponsorowany wykonuje na rzecz sponsora usługi opodatko-
wane VAT, a usługi te mają związek z wykonywaną przez sponsora działalnością opodatkowaną 
tym podatkiem. Przy czym należy podkreślić, że wystarczy, aby wydatek na te usługi miał pośredni 
związek z działalnością opodatkowaną VAT wykonywaną przez sponsora. Nie musi to być związek 
bezpośredni. Potwierdził to Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji, której fragment przytaczamy.

MF (…) Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy wskazać, iż na 
podstawie umowy zobowiązaniowej organizator gali zobowiązał się do określone-
go świadczenia na rzecz Spółki, a Spółka do wypłaty określonego wynagrodzenia 

za ww. świadczenia. Zatem wykonywane przez organizatora gali na rzecz Wnioskodawcy 
w ramach zawartej umowy w przedstawionym powyżej kształcie stanowi odpłatne świad-
czenie usług na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano powyżej, związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może 
mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O pośrednim związku nabywanych towarów i usług 
z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funk-
cjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi 
przychodami, czyli musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami 
towarów i usług a powstaniem obrotu. 

W opisie sprawy Spółka jasno wskazała, iż nabywana usługa służy wykonywaniu czynności 
opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż tylko takowe są świadczone przez Wnio-
skodawcę. Ponadto wskazano również, iż „Wyżej wspominana gala oraz inne spotkania orga-
nizowane przez tego samego organizatora to najważniejsze spotkania branżowe rynku nieru-
chomości. Stanowią one możliwość spotkania i poznania nowych klientów, umocnienie więzi 
z dotychczasowymi klientami. Spółka działa na rynku B2B, zatem jedyne opcje reklamy i promocji 
usług świadczonych przez Spółkę to reklamy w prasie branżowej (bardzo wąski wachlarz tytułów) 
lub tego typu spotkania”.

Zatem należy uznać, że usługi nabywane od organizatora gali są wykorzystywane przez Wnio-
skodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zachodzi wyłączenie, o którym 
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mowa w art. 88 ustawy. W związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do odliczenia całości 
podatku VAT naliczonego zawartego na fakturach otrzymanych na podstawie umowy za usługę 
sponsoringu. (…) 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2012 r., 
sygn. IPPP1/443-405/12-6/ISZ

2.2.  Częściowe prawo do odliczenia VAT z faktur na zakup towarów 
i usług z umieszczonym logo sponsorów

Podatnik wykonujący usługi reklamowe na podstawie umowy sponsoringu nie może odliczyć 
całości VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi usługami, jeżeli są one związane nie 
tylko z działalnością opodatkowaną, ale też z działalnością zwolnioną i niepodlegającą opodat-
kowaniu VAT. Odliczenia VAT naliczonego w takiej sytuacji podatnik powinien dokonać proporcjo-
nalnie. Takie stanowisko zajął Dyrektor IS w Łodzi w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF (…) Klub w ramach reklamy sponsorów umieścił nazwy firm i ich logo na samo-
chodzie wykorzystywanym na dojazdy zawodników na zajęcia sportowe, obane-
rował salę gimnastyczną logo firm sponsorujących. Umieścił logo firm na strojach 

sportowych, dyplomach, ulotkach reklamowych, gadżetach. (…) Pomiędzy sponsorami 
a Klubem zostały zawarte umowy dotyczące świadczenia przez Klub usług reklamowych 
polegających na umieszczaniu logo na strojach sportowych, dyplomach, samochodach. 
Wnioskodawca otrzymuje od sponsorów wynagrodzenie za świadczone usługi organiza-
cji reklamy sponsoringowej na podstawie wystawionych przez Klub faktur w stawce 23%. 
Usługi związane z realizacją zadań reklamowych służą wszystkim czynnościom zarówno 
opodatkowanym, jak również zwolnionym i niepodlegającym VAT. W związku z powyższym 
nie istnieje możliwość obiektywnego przyporządkowania wydatków do poszczególnych 
czynności. Proporcja wynosi 51%. Faktury dokumentujące poniesione wydatki na zakup 
towarów i usług będących przedmiotem wniosku wystawiane są na Klub.

(…) W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy zakupy usług wynajęcia sa-
mochodu, wynajęcia sali gimnastycznej oraz zakup koszulek, dyplomów z umieszczonym logo 
sponsorów służą wszystkim czynnościom zarówno opodatkowanym, jak również zwolnionym  
i niepodlegającym VAT. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca, nie istnieje możliwość obiektywne-
go przyporządkowania wydatków do poszczególnych czynności, natomiast proporcja wynosi 51%.

Biorąc zatem pod uwagę powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż w przypadku gdy za-
kupy towarów i usług związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od 
towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz niepodlega-
jących opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Wnioskodawca nie ma możliwości okre-
ślenia kwot podatku naliczonego w poszczególnych kategoriach czynności, to Wnioskodawcy 
przysługuje odliczenie częściowe według wskaźnika proporcji ustalonego w oparciu o przepisy 
art. 90 ust. 2–10 ustawy. 

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące uregulowania prawne, Wnioskodawca 
ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami 
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usług wynajęcia samochodu, wynajęcia sali gimnastycznej oraz zakupu koszulek, dyplomów 
z umieszczonym logo sponsorów, ustalonej na podstawie przepisów art. 90 ust. 2–10 ustawy,  
tj. wg wskaźnika 51%. (…) 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 maja 2014 r., sygn. 
IPTPP1/443-161/14-4/AK

3. Przychody sponsora

3.1.  Przychody z tytułu wystawionych faktur sponsoringu  
są przychodem podatkowym sponsora

Przychody uzyskane przez podmiot sponsorowany w ramach zawartej umowy sponsoringu 
stanowią przychód tego podmiotu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Po-
twierdza to interpretacja Dyrektora IS w Katowicach, której fragment przytaczamy.

MF (…) Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady 
przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca 
jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. 

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego powyżej opisu stanu faktycznego, na-
leży stwierdzić, że pozyskane środki od sponsorów (reklamodawców), z którymi zostały za-
warte umowy sponsoringu, spełniają definicyjne warunki uznania ich za przychód podatkowy. 
Zatem po stronie Spółki wystąpił przychód mający wpływ na wysokość dochodu podlegają-
cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wynikający z ww. umów 
sponsoringu. (…) 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 marca 2013 r., sygn. 
IBPBI/2/423-1632/12/CzP 

4. Przychód osoby sponsorowanej
4.1.  Pokrywanie kosztów związanych z podróżą i uczestnictwem  

w wydarzeniach o charakterze naukowym na podstawie  
umowy sponsoringu

W związku z zawieranymi między firmą promującą farmaceutyki (parafarmaceutyki) a leka-
rzem nieprowadzącym działalności gospodarczej umowami sponsoringu – firma, jako podmiot 
obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, ma obowiązek rozpoznać po stronie lekarza 
przychód w wysokości wszelkich świadczeń uzyskiwanych przez lekarza na podstawie umo-
wy, tzn. w równowartości kosztów pokrytych przez firmę. Przy spełnieniu warunków, o których 
mowa w art. 21 ust. 13 pkt 1 updof, do niektórych rodzajów/kategorii kosztów związanych 
z podróżą lekarza (kosztów przejazdów czy noclegów) zastosowanie ma zwolnienie z pdof, 
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof, do wysokości limitów wynikających z odpo-
wiednich przepisów odrębnych. Potwierdza to interpretacja wydana przez Dyrektora IS w War-
szawie, której fragment przytaczamy.
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MF (…) Świadczenia ponoszone za osoby biorące udział w Wydarzeniach o charakte-
rze naukowym lub naukowo-promocyjnym (konferencjach/zjazdach/kongresach 
naukowych) odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami 

kraju, na podstawie zawartej z Lekarzem umowy sponsoringu, niewątpliwie należą do nie-
odpłatnych świadczeń, jakie osoby te otrzymują od Spółki.

(…)  należy stwierdzić, że sfinansowanie przez Spółkę, w oparciu o zawartą z Lekarzem umowę 
sponsoringu, kosztów podróży związanych z udziałem Lekarza w przedmiotowych Wydarzeniach, na 
które składają się: koszty transportu, tj. koszty przejazdów/przelotów Lekarza, koszty zakwaterowa-
nia i noclegu Lekarza, opłaty za uczestnictwo Lekarza w Wydarzeniu (opłat rejestracyjnych), koszty 
ubezpieczenia oraz ewentualne inne koszty, stanowić będą dla Lekarza nieodpłatne świadczenie.

Wartość tego świadczenia należy ustalać, kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłat-
nych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen 
zakupu. Z tej też przyczyny wartość tychże świadczeń należy zakwalifikować do przychodów, 
o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przy-
chodów z działalności wykonywanej osobiście. Przy czym wartość świadczeń przekazywanych 
uczestnikom Lekarzom może być jednak zwolniona z podatku dochodowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy wolne od podatku dochodowego są diety i inne na-
leżności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem
– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właś-
ciwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

(…) należy stwierdzić, iż pokryte przez Spółkę koszty uczestnictwa Lekarza w Wydarzeniu 
związane z przelotem/przejazdem zarówno w podróży krajowej, jak i zagranicznej do wysoko-
ści udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz 
ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, oraz gdy Spółka pokryje koszty noclegu stwier-
dzone rachunkiem w wysokości przekraczającej limity określone w cytowanym rozporządzeniu 
zarówno w podróży krajowej, i zagranicznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, uzyskany 
przez Lekarza przychód korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(…) pokrywanie przez Spółkę, na podstawie zawieranej pomiędzy Spółką a Lekarzem umo-
wy sponsoringu, kosztów w postaci opłaty rejestracyjnej, ubezpieczenia czy ewentualnie innych 
kosztów związanych z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniach zarówno w kraju, jak i za granicą 
będzie skutkować powstaniem po stronie Lekarza przychodu z nieodpłatnych świadczeń, który 
należy zakwalifikować w przypadku zawarcia umowy sponsoringu jako przychód z innych źródeł, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie 
podlega zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).
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W konsekwencji w związku z zawieranymi między Spółką a Lekarzami umowami sponsoringu Spół-
ka, wypełniając obowiązki płatnika, ma obowiązek rozpoznać przychód i wykazać go w sporządzonej 
informacji PIT-8C z tytułu świadczeń uzyskiwanych przez Lekarza na podstawie umowy, w postaci 
wartości Kosztów pokrytych przez Spółkę obejmującej: opłatę rejestracyjną; koszty ubezpieczenia 
podróżnego Lekarza; ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu. (…)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 maja 2014 r., sygn. 
IPPB2/415-109/14-3/PW

Podobnie postanowił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 11 lutego 2014 r., sygn. IPPB2/415-897/13-2/AS

4.2.  Pokrywanie kosztów wyżywienia i jazd lokalnych osób  
uczestniczących na podstawie umowy sponsoringu  
w wydarzeniach o charakterze naukowym

Zwolniona z podatku jest tylko ta część świadczenia związanego z wyżywieniem lekarza, 
która nie przekracza równowartości diet (w podróży krajowej czy zagranicznej). Nadwyżka 
pokrywanych przez sponsora kosztów wyżywienia jest przychodem sponsorowanego lekarza 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem opodatkowanym sponso-
rowanego lekarza są również koszty jazd lokalnych o wartości przekraczającej limity określone 
w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych. Tak stwierdził Dyrektor IS w Warszawie w in-
terpretacji, której fragment przytaczamy poniżej.

MF (…) ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, 
korzysta tylko ta część pokrytego przez Spółkę świadczenia związanego z wyżywie-
niem Lekarza, która nie przekracza wysokości diety z tytułu podróży osoby niebędącej 

pracownikiem, czyli w przypadku podróży krajowej 30 zł za dobę podróży, odpowiednio w przy-
padku podróży zagranicznej w wysokości diety za dobę podróży obowiązującej dla docelowe-
go państwa podróży, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rezygnacja z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego wyżywienia nie oznacza, że 
w takiej sytuacji zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nie określa limitu dla należności związanych z wyżywieniem podczas podróży osoby 
niebędącej pracownikiem.

Zatem nadwyżka pokrywanych przez Spółkę kosztów wyżywienia, zarówno w przypadku po-
dróży krajowej, jak i zagranicznej, ponad kwotę diet określonych w ww. rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej stanowi podlegający opodatkowaniu przychód Lekarza z tytułu nie-
odpłatnego świadczenia, o którym mowa w ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

(…) W konsekwencji na Spółce w związku z zawieranymi między Spółką a Lekarzami umowami 
sponsoringu ciążą obowiązki informacyjne wynikające z treści zacytowanego powyżej art. 42a 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na sporządzeniu i przekazaniu 
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w stosownym terminie informacji PIT-8C podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu, 
w której Spółka zobowiązana jest wykazać:
n..przychód z tytułu dojazdów środkami komunikacji miejscowej (przejazdów lokalnych) 

w przypadku podróży zagranicznej, o ile Spółka faktycznie je pokrywa, w sytuacji gdy 
kwota pokrytych przez Spółkę kosztów przekracza limit, o którym mowa w § 17 ust. 3 
ww. rozporządzenia, w wysokości nadwyżki ponad przewidziany limit,

n..nadwyżkę świadczenia związanego z wyżywieniem Lekarza, w wysokości przekraczającej 
wysokość diet z tytułu podróży osoby niebędącej pracownikiem, określonej w rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednost-
ce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

n..opłatę rejestracyjną, koszty ubezpieczenia Lekarza i ewentualne inne koszty związane 
z uczestnictwem Lekarza w Konferencji. (…)
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2014 r., sygn. 

IPPB2/415-859/13-2/MG 

Interpretacja potwierdza, że lekarz, który nie prowadzi działalności gospodarczej spon-
sorowany przez firmę farmaceutyczną uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń. 
Przychód ten należy wykazać w informacji PIT-8C przekazywanej lekarzowi i urzędowi 
skarbowemu. Należy dodać, że w informacji PIT-8C ujmuje się tylko te przychody z nie-
odpłatnych świadczeń, które są opodatkowane podatkiem dochodowym. Nie ujmuje się 
w PIT-8C tych dochodów, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 updof.
Zgodnie z interpretacją w PIT-8C nie należy wykazywać pokrytych przez firmę kosztów uczest-
nictwa lekarza w konferencji, związanych z przejazdem/przelotem zarówno w podróży krajo-
wej, jak i zagranicznej, do wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi 
cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi (koszty wiz), 
oraz pokrytych przez firmę kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości prze-
kraczającej limity określone w rozporządzeniu zarówno w podróży krajowej, jak i zagranicznej 
(jeżeli wyższe koszty noclegu zostały uznane przez sponsora za uzasadnione). W PIT-8C nale-
ży natomiast wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w wysokości pokrywanych przez 
sponsora, na podstawie zawieranej pomiędzy sponsorem a lekarzem umowy sponsoringu, 
kosztów w postaci opłaty rejestracyjnej, ubezpieczenia lekarza.
Taki sposób dokumentowania potwierdza też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/415-813/13-3/MK1.

5. koszty uzyskania przychodów

5.1.  Wydatki poniesione przez sponsora są kosztem uzyskania przychodu

Wydatki poniesione przez sponsora na reklamę jego firmy (promocję logo, marki firmy czy 
produktów firmy) są kosztem uzyskania przychodów sponsora. Wydatki na sponsoring są 

Od rEdAkcji
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kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczo-
nych przez sponsorowanego. W pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna – wy-
łączona z kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor IS w Byd-
goszczy w interpretacji, której fragment przytaczamy.

MF (…) Wśród działań reklamowych podejmowanych przez podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, mających na celu kształtowanie popytu na oferowane przez 
nie towary, usługi bądź markę, można wyróżnić sponsoring. 

W związku z brakiem ustawowej definicji pojęcia „sponsoringu” zachodzi konieczność sięgnięcia 
w tym zakresie do definicji słownikowej, stosownie do której sponsoring oznacza „finansowanie cze-
goś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności” (Słownik wyrazów obcych PWN – wersja 
internetowa). Potocznie jako sponsoring określa się odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się 
w pieniądzu, rzeczach lub usługach dokonywane przez określony podmiot gospodarczy (sponsora), 
na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowane-
go), w celu wykonania przez niego czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzające do 
utrwalenia bądź spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego popularności 
w środowisku społecznym oraz do zwiększenia jego zysków (por. L. Stecki, Sponsoring, Toruń 1995).

Należy podkreślić, iż co do zasady wydatki poczynione przez sponsora w związku z zawartą 
umową sponsoringu stanowią wydatki na działalność reklamową i jako takie mogą być zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodów. 

(…) Gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych 
środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od podmiotu spon-
sorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić 
o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. Koszty 
sponsoringu właściwego stanowią wówczas w całości koszty uzyskania przychodów sponsora.

W przypadku gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu spon-
sorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaś-
ciwy). Wówczas należy mieć na względzie postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytwo-
rzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy 
o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozu-
mieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na 
cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Oznacza to w praktyce, iż do 
kosztów mogą być zaliczone jedynie wydatki stanowiące ekwiwalent za uzyskaną usługę. 

Możliwa jest również sytuacja, gdy umowa sponsoringu przewiduje co prawda obustronne 
świadczenia sponsora i sponsorowanego, jednak nie są one ekwiwalentne. Wydatki na sponso-
ring są wówczas kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych 
świadczonych przez sponsorowanego. W pozostałej części powinny być traktowane jak darowizna. 

(…) Wydatki na szeroko pojmowaną reklamę (promocję) mające charakter stricte reklamo-
wy mogą bowiem być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, pod 
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warunkiem jednak, że zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

(…) Wskazać przy tym należy, że to na podatniku spoczywa ciężar dowodu odnośnie do moż-
liwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę firmy, zgodnie z zasa-
dą, iż konieczność udowodnienia określonych okoliczności spoczywa na stronie, która wywodzi 
z nich skutki prawne. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu 
widzenia prowadzonej przez siebie działalności. (…)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 sierpnia 2013 r., 
sygn. ITPB1/415-655/13/PSZ 

5.2.  Wydatki sponsora poniesione na reklamę inwestycji  
nie powiększają wartości początkowej środka trwałego

Nawet jeżeli podatnik podejmuje działania promujące realizowaną inwestycję (w tym przy-
padku budowę elektrowni wiatrowej) poprzez zawieranie umów sponsoringowych z lokalnymi 
instytucjami (takimi jak kluby sportowe, straż pożarna, kluby kultury itp.), poniesione z tego 
tytułu wydatki stanowią koszty ogólne działalności podatnika. Koszty te nie powiększają kosz-
tów wytworzenia inwestycji i nie wpływają tym samym na wartość początkową realizowanej 
inwestycji stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Potwierdza to inter-
pretacja Dyrektora IS w Poznaniu, której fragment przytaczamy.

MF (…) Podsumowując, do kosztów wytworzenia, a co za tym idzie również do warto-
ści początkowej środka trwałego, zalicza się tylko wydatki ściśle związane z jego 
wytworzeniem, dające się przypisać do konkretnego produktu wytwarzanego przez 

podatnika. Ów ścisły związek tych wydatków z procesem inwestycyjnym skutkuje tym, że 
ponoszone tego rodzaju wydatki składają się na wartość początkową wytwarzanego środ-
ka trwałego. 

Oceniając charakter przedmiotowych wydatków ponoszonych przez Spółkę, stwierdzić nale-
ży, że wydatki związane z usługą sponsoringu nie mają takiego charakteru. 

Nie ulega wątpliwości, że wydatki tego typu związane są z prowadzoną przez podatnika dzia-
łalnością i stanowią koszty uzyskania przychodów. Jednakże przyjąć należy, iż nie będą to koszty 
związane z wytworzeniem środka trwałego. W konsekwencji wydatki te nie będą stanowiły ele-
mentu wartości początkowej składników majątku trwałego. 

Zatem w świetle powyższego przedmiotowe koszty poniesione na sponsoring, jako koszty 
pośrednie, należy ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie 
z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego kosz-
ty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne 
w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie 
jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku 
stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. 

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f–4h, uważa się 
dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej 
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faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku 
braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo 
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych). 

Reasumując, koszty ponoszone przez Spółkę na usługi sponsoringu uznać należy za wydatki 
związane pośrednio z prowadzoną inwestycją i tym samym należy odnieść je w koszty uzyskania 
przychodów w dacie poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 października 2012 r., 
sygn. ILPB3/423-283/12-2/JG 

5.3. Wydatki sponsora nie są kosztem reprezentacji ani darowizną
Wydatki sponsora nie mają charakteru kosztów reprezentacji, ani nie są darowizną. Dlatego 

też jako wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu stanowią koszt uzyskania przychodu 
sponsora. Potwierdził to Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji, której fragment przytaczamy.

MF (…) koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na finansowanie celów społecz-
nie użytecznych dokonywanych na podstawie umów sponsoringu właściwego 
nie są związane z jego reprezentacją i reklamą i zasadniczo nie wpływają na 

promocję samej Spółki. W tym stanie rzeczy przedmiotowe wydatki ponoszone przez 
Wnioskodawcę należy uznać za poniesione w związku z wykonaniem usługi określonej 
w umowie, a nie w celu reprezentacji Wnioskodawcy, a w konsekwencji za będące poza 
hipotezą normy prawnej określonej w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miał także zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, 
zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego 
rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, 
a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przy-
chodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji 
pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), z przeznaczeniem 
wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. 

(…) należy stwierdzić, iż istotą darowizny jest bezpłatne świadczenie kosztem majątku dar-
czyńcy. Aby uznać daną czynność za darowiznę, konieczne jest zatem wystąpienie dyspozycji 
majątkowej darczyńcy, prowadzące do zmniejszenia jego majątku. 

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż świadczenie w postaci wydatków na finanso-
wanie celów społecznie użytecznych dokonywanych na podstawie umów sponsoringu właściwe-
go ponoszone przez Wnioskodawcę, nie będzie miało charakteru bezpłatnego, bowiem odbiorca 
świadczenia jest zobowiązany do dokonania określonych czynności wzajemnych, tj. promowania 
przedmiotowej inwestycji. 
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A zatem w odniesieniu do powyższych wydatków nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 
i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zdaniem tut. Organu, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydatki po-
noszone przez Wnioskodawcę na finansowanie celów społecznie użytecznych dokonywanych 
na podstawie umów sponsoringu właściwego można zasadniczo zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 września 2012 r., 
sygn. IBPBI/2/423-725/12/MO

5.4.  Wydatki poniesione na organizację loterii stanowią koszt  
uzyskania przychodów organizatora loterii, nawet jeżeli zostały 
zwrócone przez sponsorów

Koszty organizacji loterii, za którą zapłacą sponsorzy, stanowią koszt uzyskania przycho-
dów organizatora loterii. Ponosząc koszty loterii, wykonuje on usługę marketingową na rzecz 
sponsorów. Przychody uzyskane od sponsorów loterii stanowią przychód organizatora loterii, 
a koszty ponoszone w związku z jej organizacją są kosztem podatkowym organizatora loterii. 
Potwierdził to Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji, w której w całości zgodził się z wnio-
skodawcą i której fragment przytaczamy.

MF (…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Obecnie działalność ta obejmuje m.in. prowadzenie kilkudziesięciu punktów han-
dlowych (sklepów). Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodar-

czej zorganizował loterię (dalej: „Loteria”). (…) Loteria była sponsorowana przez podmioty 
trzecie (dalej: „Sponsorzy”). W zamian za sponsorowanie Loterii Sponsorzy uzyskali moż-
liwość promowania własnych produktów. 

W związku z przeprowadzeniem Loterii Wnioskodawca poniósł wydatki obejmujące m.in.:
  1.  Koszty związane z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie Loterii (opłaty, koszty 

doradztwa profesjonalnego podmiotu), 
  2. Koszty nagród dla uczestników Loterii, 
  3. Koszty nagród (statuetek) dla Sponsorów imprezy,
  4. Koszty druku gazetek reklamowych,
  5. Koszty billboardów i plakatów, 
  6. Koszty ogłoszeń i reklam w radiu i prasie, 
  7.  Koszty związane z modyfikacją i uaktualnieniem stron internetowych w związku z prze-

prowadzaną akcją,
  8.  Koszty związane z przygotowaniem miejsca, w którym odbył się finał, takie jak np. 

budowa sceny, zapewnienie nagłośnienia oraz obsługi,
  9.  Koszty związane z wykonawcami i zespołami biorącymi udział w finale Loterii, w tym 

ich honoraria i koszty ich zakwaterowania,
10.  Koszty osób obsługujących finał (m.in. fotograf, ekipa techniczna), 
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11.  Koszty usług gastronomicznych, w tym nabycia napojów alkoholowych (w przeważają-
cej mierze na potrzeby spotkania Sponsorów),

12. Koszty nagród dla wybranych pracowników.
13. Koszty wynajęcia namiotu i infrastruktury technicznej dla potrzeb spotkania Sponsorów. 

Wydatki poniesione na powyżej opisane aktywności zostały zwrócone przez Sponsorów. Co 
więcej, wpływy od Sponsorów Loterii przekroczyły łączne koszty organizacji Loterii. W celu udo-
kumentowania wpływów od Sponsorów Przedsiębiorca zawiera z nimi odpowiednie porozumie-
nia/umowy, w których Przedsiębiorca w zamian za wynagrodzenie przekazane przez Sponsorów 
zobowiązał się do przeprowadzenia Loterii. 

Jednocześnie wpłaty od Sponsorów dokumentowane są fakturami VAT i stanowią przychód 
podatkowy Przedsiębiorcy.

(…) Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na organizację Loterii, opisane w stanie fak-
tycznym, stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zajęte stanowisko opiera się na następującej argumentacji. 
Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu 

osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem 
kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (tzn. w katalogu wydatków niestanowiących kosz-
tów podatkowych).

Na podstawie powyższego przepisu wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przy-
chodów, pod warunkiem że: 
1) wykazuje on związek z przychodami Spółki,
2) nie znajduje się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych. (...)

Na gruncie ustawy o PIT kosztem podatkowym są przede wszystkim wydatki poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym przez niego stanie 
faktycznym nie powinno budzić wątpliwości, iż wydatki na organizację Loterii mają na celu wyge-
nerowanie przychodu. 

(…) Dla Przedsiębiorstwa ponoszone wydatki mają zatem wyłącznie charakter kosztów pono-
szonych w związku ze świadczeniem usługi marketingowej. 

(…) Zdaniem Wnioskodawcy wydatki na organizację Loterii wykazują związek z jego przycho-
dem, bowiem zostały przede wszystkim poniesione w celu uzyskania wpływów od Sponsorów. 
W praktyce należy uznać, iż poniesione wydatki są związane ze świadczeniem przez Wniosko-
dawcę usługi marketingowej na rzecz Sponsorów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny praw-
nej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od 
uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. (…)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2014 r., sygn. 
IPPB1/415-1201/13-2/AM 

Ewa Sławińska –  prawnik, ekspert w zakresie VAT, redaktor naczelna „MONITORA księ-
gowego”


