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Pamiętaj, że to na podatniku spoczywa odpowiedzialność, aby 
wykazać, że dany wydatek ma związek z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

Z PUBLIKACJI DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  kiedy premie roczne można zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów,

  czy koszty związane z nauką języka angielskiego można 
odliczyć od przychodu,

  czy zakup pakietów medycznych dla pracowników można 
zaliczyć do kosztów podatkowych, a także

  czy koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki.

Sięgnij po zbiór wybranych orzeczeń i interpretacji podatkowych 
dotyczących kwalifikacji rozmaitych wydatków do kosztów podatko-
wych, a będziesz mieć pewność, że Twoje rozliczenia są bezbłędne 
i nie do podważenia podczas kontroli skarbowej.
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„Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem 
ekspertów” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji 
(e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów 
opublikowanych w „Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 
z komentarzem ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy 
– jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja 
„Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem 
ekspertów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich 
kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji 
„Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem 
ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje 
nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać 
dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako 
oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może 
ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Koszty uzyskania 
przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów” lub w innych 
dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych 
przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić 
zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem 
publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
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WSTĘP

Przedsiębiorca może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przy-
chodów, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: pozostaje w związ-
ku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu, jest poniesiony 
w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 
przychodu, nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty 
uzyskania przychodów, jest właściwie udokumentowany.

Warto pamiętać, że to na podatniku spoczywa odpowiedzialność, aby 
wykazać, że dany wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospo-
darczą. Oddajemy do Państwa rąk publikację zawierającą zbiór wybranych 
orzeczeń i interpretacji podatkowych dotyczący kwalifikacji rozmaitych wy-
datków do kosztów podatkowych.

Z książki dowiedzą się Państwo m.in.: kiedy premie roczne można zali-
czyć do kosztów uzyskania przychodów, czy koszty związane z nauką języka 
angielskiego można odliczyć od przychodu, czy zakup pakietów medycz-
nych dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych, a także 
czy koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki.

Życzę udanej lektury.
Sylwia Maliszewska

Redaktor prowadzący
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ORZECZENIA I INTERPRETACJE

Kiedy premie roczne zaliczyć do kosztów podatkowych

Wydatki na wypłatę premii rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów w okresie, za który świadczenia są należne. Jest 
to możliwe po spełnieniu określonych warunków.

PYTANIE PODATNIKA
Spółka wypłaca swoim pracownikom premie roczne na podstawie sy-

stemu premiowania grupy, do której należy. W zasadach regulaminu jest 
zaznaczone, że premie są dodatkowym wynagrodzeniem do wynagrodze-
nia zasadniczego otrzymywanym w przypadku gdy pracownik osiągnie 
cele określone przez pracodawcę na dany rok. Każdego roku pracodaw-
ca określa cele premiowania w załączniku do regulaminu lub indywidual-
nych pismach do pracowników. Premie są wypłacane do końca pierwszego 
kwartału następnego roku. Premia nie stanowi wypłaty z zysku spółki po 
opodatkowaniu. 

Wątpliwości dotyczyły tego, w którym momencie koszty z tytułu wypła-
conych premii powinny być ujmowane przez spółkę w kosztach uzyskania 
przychodów. Zdaniem spółki koszty z tytułu premii za dany rok wynika-
jące z regulaminu ich przyznawania i wypłaty do końca kwartału następ-
nego roku powinny być zaliczane do kosztów roku podatkowego, za który 
jest przyznawana.

ODPOWIEDŹ ORGANU PODATKOWEGO
Organ podatkowy wyjaśnił, że koszty pracownicze są wydatkami pono-

szonymi na rzecz pracowników i stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania 
przychodów, jeśli tylko spełniają ogólne przesłanki określone w art. 15 ust. 1 
ustawy o CIT. Z przepisów tej ustawy wynika, że wynagrodzenia, premie 
i nagrody oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika 
mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w okresie, za który są należne, 
jednak pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozy-
cji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy 
o pracę lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 
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W myśl art. 15 ust. 4g ustawy o CIT należności z tytułów, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów 
w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub 
postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa 
pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przy-
padku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 
ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

Wydatki na wypłatę rocznej premii mogą zostać zaliczone do kosz-
tów uzyskania przychodów w okresie, za który świadczenia są należne 
(czyli na zasadzie memoriałowej), tj. w 2016 roku, choć jej wypłata bę-
dzie miała miejsce w roku następnym (w terminie do 31 marca 2017 r.). 
Jest to możliwe, pod warunkiem że premia ta zostanie wypłacona lub po-
stawiona do dyspozycji w terminie wynikającym z uregulowań obowią-
zujących w spółce. 

KOMENTARZ EKSPERTA
Mikołaj Mroziński
asystent prawny Kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp. j.

Rozstrzygnięcie, za jaki okres należy rozliczyć koszty, budzi szczególnie 
duże wątpliwości na przełomie okresów rozliczeniowych. Z ustawy o CIT wy-
nika, że warunkiem uprawniającym do zaliczenia kosztów danego roku jest to, 
aby zostały one poniesione przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. 
Oznacza to, że dopuszcza się rozliczanie wydatków poniesionych do 31 marca 
roku następnego, jeśli dotyczyły przychodów osiągniętych w roku ubiegłym.

Minister finansów w ostatnim czasie rozstrzygnął kwestię, czy koszty 
pracownicze można również rozliczyć w taki sposób. W komentowanej in-
terpretacji indywidualnej organ wskazał, że premie roczne są kosztem bez-
pośrednio związanym z uzyskaniem przychodu w danym roku, nawet jeśli 
są wypłacane w roku następnym. 

W stwierdzeniu tym kryje się ważne rozstrzygnięcie, że premie pra-
cownicze stanowią dla pracodawcy koszt podatkowy za okres, w którym 
świadczenia te są należne pracownikom – zgodnie z zasadą memoriałową. 
Pierwszym warunkiem takiego rozliczenia kosztów jest to, aby zasady przy-
znawania i wypłaty premii za dany okres wynikały z umowy o pracę bądź 
regulaminu wynagradzania pracowników. Jest to istotne do ustalenia, za 
jaki okres świadczenia dla pracowników były należne. 


