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Dominik Klemens

Rozdział 1

PODATKOWE ROZLICZENIE
AKCJI PROMOCYJNYCH
W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług przedsiębiorcy często organizują różnego rodzaju akcje promocyjno-reklamowe (np. przekazują klientom drobne prezenty, organizują
konkursy z nagrodami, przygotowują specjalne programy lojalnościowe). W praktyce wiele trudności sprawia odpowiedź na pytanie, czy przeprowadzenie danej akcji promocyjno-reklamowej
prowadzi do powstania przychodu u jej uczestników oraz jak je
rozliczać na gruncie PIT, CIT i VAT.

1. Wprowadzenie
Do podstawowych rodzajów akcji promocyjnych należą m.in.:
• nieodpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług
w celach reklamowych – przekazanie klientowi gratisowych
towarów lub nieodpłatne świadczenie usług mające na celu zapoznanie się klienta z towarem lub usługą;
• programy lojalnościowe – nieodpłatne przekazanie klientowi
towarów lub usług w zamian za realizację określonego pułapu
zakupów w danym okresie czasu, dokumentowanego zazwyczaj
zbieranymi przez klienta punktami;
• rabaty towarowe – przyznanie darmowej sztuki towaru lub
usługi w zamian za nabycie określonej liczby towarów i usług
najczęściej tego samego rodzaju (np. „trzecia sztuka gratis”);
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• sprzedaż z losowaniem nagród – przyznanie prawa do uczestnictwa w losowaniu nagród w zamian za zakup towarów lub
usług danego sprzedawcy;
• sprzedaż „za złotówkę” – przyznanie prawa do zakupu określonych towarów i usług za symboliczną kwotę (np. 1 zł), znacznie
niższą od ich standardowej ceny.
Przyznanie klientowi określonych świadczeń zwrotnych może prowadzić do konsekwencji podatkowych dla obu stron transakcji. Poniżej przedstawiono skutki podatkowe akcji promocyjnych na gruncie
podatków dochodowych (CIT, PIT) oraz VAT w przypadku samodzielnej organizacji akcji promocyjnej przez przedsiębiorcę (tzn. bez
pośrednictwa agencji reklamowych).

2. Podatki dochodowe – koszt
uzyskania przychodu
W pierwszej kolejności sprzedawca organizujący akcję promocyjną powinien upewnić się co do możliwości zaliczenia wydatków na
tę akcję (w szczególności wydatków na nabycie nagród) do kosztów
uzyskania przychodu. Przekazanie klientowi określonych świadczeń
premiujących dokonywanie zakupów u danego sprzedawcy pozostaje
w związku z przychodem tego sprzedawcy, co stanowi warunek rozpoznania kosztu uzyskania przychodu.
1
B WPrzykład
ramach akcji promocyjnej przy nabyciu czterech puszek napoju klientowi przysługuje piąta puszka gratis. Chociaż zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych darowizny nie stanowią kosztu uzyskania przychodu,
nie sposób uznać, iż piąta sztuka towaru została przekazana całkowicie za darmo. Jest to tzw. rabat towarowy, w którym warunkiem otrzymania „darmowej” sztuki było odpłatne nabycie czterech innych sztuk.
Przykład 2
B Nowo
otwarte biuro rachunkowe oferuje pierwszym 10 klientom darmowe sporządzenie deklaracji PIT. Akcje promocyjne mogą oczywiście
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również polegać na darmowym wykonywaniu określonych usług.
Wydatki na wykonanie usług w ramach akcji promocyjnych również stanowią koszty uzyskania przychodu, przy czym w przypadku
wielu usług trudno nawet o wyodrębnienie jednostkowego kosztu
świadczenia.

Ważne!
A Zaliczenie
wydatków na akcje promocyjne do kosztów uzyskania przychodu wymaga ich należytego udokumentowania.
Organy podatkowe wskazują w interpretacjach na konieczność
posiadania przez sprzedawcę:
• regulaminu akcji promocyjnej;
• dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania świadczenia;
• potwierdzenia odebrania świadczenia przez uczestnika.
Oczywiście zakres dokumentacji powinien być dostosowany do realiów akcji promocyjnej. W przypadku świadczeń o małej wartości
(jak puszka napoju w powyższym przykładzie) warto sporządzić na
potrzeby wewnętrzne przynajmniej uproszczony regulamin promocji określający w kilku punktach najistotniejsze kwestie, np. zasady
promocji, zakres towarów i usług objętych promocją oraz okres jej
trwania. W przypadku przekazania nagród o większej wartości dokumentacja powinna potwierdzać, że świadczenie trafiło do uprawnionego uczestnika akcji promocyjnej (np. poprzez potwierdzenie
podpisem jej odbioru). Regulamin promocji powinien być również
dostępny dla uczestników (np. poprzez wskazanie strony internetowej, na której można zapoznać się z jego treścią). Innymi słowy,
dokumentacja akcji powinna wykluczać wszelkie podejrzenia, że
przekazanie świadczeń:
• następowało w ramach tzw. reprezentacji (z reprezentacją mamy
do czynienia zasadniczo w przypadku obdarowania wąskiego
kręgu kontrahentów celem kreowania pozytywnego wizerunku
firmy),
• stanowiło przykrywkę dla korzystnego podatkowo transferu
towaru z przedsiębiorstwa sprzedawcy (np. obdarowania członków najbliższej rodziny przedsiębiorcy).
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W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług przedsiębiorcy stosują
różnego rodzaju preferencje cenowe w postaci rabatów, premii pieniężnych,
sprzedaży premiowej czy programów lojalnościowych. Brak szczególnych
regulacji podatkowych w zakresie tych działań o charakterze marketingowo-promocyjnym powoduje wiele wątpliwości co do sposobu ich opodatkowania
oraz ujęcia w księgach.
Z książki dowiesz się:
• w jaki sposób udokumentować akcje promocyjne, aby wydatki z nimi związane
móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
• jak skonstruować akcję promocyjną, żeby nie powodowała powstania przychodu po stronie klienta,
• jak należy opodatkować sprzedaż „za złotówkę”,
• czy premie pieniężne powinno się zaliczyć do przychodów podatkowych, czy
też należy pomniejszyć o ich wartość koszty uzyskania przychodów,
• jak prawidłowo dokumentować premie pieniężne,
• jak należy ewidencjonować faktury korygujące odnoszące się do rabatów,
• w jaki sposób sprzedawca i nabywca powinni wprowadzić do ksiąg rachunkowych rabat, premię pieniężną i sprzedaż premiową.
Opracowanie zawiera praktyczne porady wyjaśniające zasady ewidencji i opodatkowania różnego rodzaju akcji promocyjnych, opatrzone licznymi przykładami,
oraz odpowiedzi na pytania.
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz księgowych.
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