EWELINA DULĘBA - KURSY Z
KSIĘGOWOŚCI

JESZCZE REKLAMA
CZY JUŻ
REPREZENTACJA?

Przedsiębiorca prowadzi JDG, w ramach której sprzedaje kajaki, łódki oraz
organizuje spływy kajakami i wycieczki na trenie Polski. Firma obchodzi
swoje 5 urodziny z tej okazji zorganizowała atrakcje (gry, konkursy,
muzyka) i poczęstunek dla swoich pracowników z różnych oddziałów wraz z
rodzinami w celu zacieśnienia relacji między pracownikami i pracodawcą,
poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania
obowiązków pracowniczych, oraz podziękowania pracownikom za
zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Na uroczystość zaproszeni zostali również kontrahenci w celu umocnienie
relacji biznesowych z kontrahentami, czego efektem miało być stworzenie
płaszczyzny do lepszej współpracy, mogącej przynieść wymierne korzyści
ekonomicznej oraz umocnienie pozycji firmy na rynku. Kontrahenci mieli
możliwość do zapoznania się z produktami, które zamawiają.

Czy wydatki poniesione w związku ze zorganizowanym
świętem, takie jak m.in: poczęstunek, konkursy, muzyka - mogą
stanowić koszt uzyskania przychodu poniesiony zarówno dla
pracowników ich rodzin jak i kontrahentów?
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Oznacza to, że ,,reprezentacja” w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych 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.

WRACAJĄC DO NASZEGO PODATNIKA KOSZTY CZY NIE? REPREZENTACJA CZY
REKLAMA?
WAŻNE: oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny
należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź
dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie
pozytywnego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter
reprezentacyjny.

Koszty związane z pracownikami i ich rodzinami stanowią koszt - zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż
wydatki te mają na celu zintegrowanie pracowników z firmą oraz między
sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania
obowiązków pracowniczych.
Natomiast wydatki dotyczące kontrahentów to koszty reprezentacji i nie
stanowią kosztów uzyskania przychodów, zwróć uwagę, że mają na celu
wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach kontrahentów firmy,
uwypuklenie swojej zasobności i profesjonalizmu, czyli stworzenie
oczekiwanego wizerunku podatnika dla potencjalnego rozszerzenie
współpracy o dodatkowe zamówienia nowych produktów lub stworzenie
korzystnych warunków tej współpracy. Tym samym, wydatki poniesione
z tego tytułu, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, nie mogą zostać uznane za koszty
uzyskania przychodów.

Reprezentacja czy
reklama?
Dokonując zatem oceny zakresu pojęciowego „reprezentacji” i „reklamy” należy wywieść z powyższego, że reprezentacja dotyczy działań zmierzających do
kształtowania i rozpowszechniania wizerunku podatnika, jako podmiotu gospodarczego, natomiast reklama dotyczy działań zmierzających do kształtowania,
rozpowszechniania wizerunku nie samego podatnika, lecz jego produktów (towarów i usług). Podnosi się także, że reklama polega na przedstawianiu
towarów i usług oraz nakłanianiu do ich nabycia w sposób bezpośredni, zaś reprezentacja pośrednio promuje podmiot gospodarczy przez stworzenie
dobrego wizerunku firmy. Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny, czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej
przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej
dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w firmie.
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Dziękuję za uwagę
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