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Podatki w marketingu 
 
 

Opis szkolenia:  
Szkolenie ma na celu omówienie działań marketingowych, które najczęściej występują w firmach oraz ich oceny pod 
kątem podatkowym VAT / CIT / PIT. Podczas szkolenia, prowadzący dokonają analizy poszczególnych wydatków pod 
kątem podatkowym, jak również wskażą jak powinno się dokonywać dokumentowania poszczególnych wydatków.  
 
Szkolenie ma również na celu przedstawienie najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz sądów 
administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie 
podatkowe.   
 

Do kogo jest adresowane szkolenie: 
Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla osób 
odpowiedzialnych za wdrażania działań marketingowych w firmie.  
 

Program szkolenia:  
 
 

I. Podatkowe aspekty wydatków marketingowych – zagadnienia ogólne 
 
1. Podatek VAT:  

a) możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w celach marketingowych, 
b) obowiązek naliczenia podatku VAT w związku z przekazywaniem towarów i usług w celach marketingowych 
(opodatkowanie nieodpłatnych przekazań, próbki), 
c) problemy związane z rozliczeniem VAT przy współpracy z agencjami reklamowymi. 
 

2. Podatek CIT:  
a) możliwość zaliczenia wydatków poniesionych w celach marketingowych do kosztów uzyskania przychodów oraz 
możliwość zaliczenia do kosztów nieodliczonego podatku VAT, 
b) obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku CIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w 
ramach akcji marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych). 

 
3. Podatek PIT: 
4. a) obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w  związku z otrzymaniem towarów i usług w 

ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych  
a  przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście), 
b) zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów / sprzedaży 
premiowych / akcji promocyjnych/ wynikających z BHP, 
c) obowiązki płatnika – m.in. PIT – 8C / PIT – 8AR – konsekwencje związane z niewykonywaniem obowiązków 
płatnika. 

 
5. Obowiązki dokumentacyjne i informacyjne związane z marketingiem:  

a) dokumentacja konkursów / sprzedaży premiowych / akcji reklamowych i innych działań marketingowych – 
zakres wymaganych dokumentów, 
b) regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych  
– zasady sporządzania, 
c) obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych  
np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne), 
d) działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi  
– zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty. 
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II. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje: 
 

1. pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych, 
2. prezenty dla kontrahentów i pracowników, 
3. konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników, 
4. imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników, 
5. imprezy okolicznościowe i jubileuszowe, 
6. szkolenia i konferencje dla kontrahentów, 
7. szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,  
8. wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów, 
9. udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych, 
10. wydatki na wystrój firmy. 
 

III. Sprzedaż premiowa: 
 

1. definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej, 
2. dokumentacja sprzedaży premiowej,  
3. usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,  
4. sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna, 
5. sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT (zmiana limitu zwolnienia). 
 

IV. Konkursy dla kontrahentów i pracowników: 
 

1. definicja konkursu – problemy interpretacyjne, 
2. organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),  
3. konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie), 
4. konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT, 
5. konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania. 

 
V. Bony, vouchery, karty podarunkowe – rozliczenie VAT, CIT i PIT po zmianie przepisów 

 
1. Podział bonów (voucherów) – bony jednego i różnego przeznaczenia,  
2. Emisja bonów, nieodpłatne wydanie, oraz zakup bonów,  
3. Upływ terminu ważności bonów – skutki podatkowe,  
4. Przekazanie bonów pracownikom - konsekwencje podatkowe.  

 
VI. Premie pieniężne i rabaty: 

 
1. pojęcie premii pieniężnych, 
2. premie lojalnościowe i premie jakościowe, 
3. premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa. 
 
VII. Sponsoring: 

 
1. pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym, 
2. niezbędne elementy umowy sponsoringu, 
3. formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy), 
4. sponsoring a darowizny. 
 
VIII. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów i pracowników: 

 
1. przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,  
2. organizacja pikników i koncertów, 
3. zapewnianie noclegów i wyżywienia,  
4. wręczanie alkoholu i towarów luksusowych. 
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5. świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika, 
6. strój, ubiór pracowników, 
7. abonamenty medyczne, 
8. ubezpieczenie OC członków organów spółek, 
9. dowóz pracowników do pracy, 
10. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
11. bony towarowe dla pracowników,  
12. świadczenia wynikające z przepisów BHP, 
13. świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, 
14. karty benefit i multisport. 
 
 
 


