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Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych (PIAP) z dnia 22 stycznia 2020 
r., w sprawie zmian w prawie podatkowym (VAT, PIT i CIT), Ministerstwo Finansów, 
uprzejmie informuje.
CIT i PIT
PIAP przedstawiła propozycję zmiany brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 podatku CIT, polegającą na 
wprowadzeniu limitu 200 zł jako kosztu reprezentacji lub kosztu reklamy, który umożliwi 
dokonanie odliczenia tego rodzaju wydatków bez konieczności ich kwalifikowania do ww. 
kosztów, o ile kwota tego wydatku nie przekroczy 200 zł. 
Brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT jest analogiczne, jak art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o 
PIT. Zauważyć należy, że regulacje wyłączające możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 
wydatków na reprezentację zostały wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. w celu 
ograniczenia powszechnego zjawiska zaliczania do kosztów podatkowych osobistych wydatków 
podatnika, które nie miały wpływu na osiągane przychody i jednocześnie były trudne do 
weryfikacji w toku kontroli podatkowych. 
Przed tą zmianą wyłączone z kosztów podatkowych były wydatki na reprezentację i reklamę w 
części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona była w środkach 
masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Obecnie wydatki na reklamę stanowią koszty 
podatkowe bez ograniczeń. Wprowadzenie nawet ograniczonej kwotowym limitem możliwości 
zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na reprezentację może przywrócić zjawisko 
pomniejszania dochodu o osobiste wydatki podatnika pozostające bez związku z osiąganym 
przychodem, co spowodowałoby negatywne skutki budżetowe. 
Z tego też względu, zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana w zakresie proponowanym przez 
PIAP nie zasługuje na pozytywną opinię i nie jest uwzględniona w agendzie zmian przepisów 
ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. 

VAT

Na wstępie odpowiedzi dotyczącej podatku VAT należy wskazać, że PIAP w zakresie 
nowelizacji tego podatku proponuje zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej 
na ustaleniu tożsamości osób obdarowanych, poprzez uchylenie art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o 
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VAT, oraz zmianę brzmienia art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT w ten sposób aby prezentem o 
małej wartości, w świetle ustawy o VAT, były przekazane przez podatnika jednej osobie towary, 
których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt 
wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekracza 100 zł.

Postulat wniesiony przez PIAP polega więc na przyjęciu, że nie uznaje się za odpłatną dostawę 
towarów przekazania prezentu spełniającego warunek, zgodnie z którym jego jednostkowa cena 
nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określony w 
momencie przekazania nie przekraczały 100 zł. Zasadniczo postulat dąży więc do podwyższenia 
obecnie obowiązujących limitów dla tzw. prezentów o małej wartości z 10 zł do 100 zł, przy 
jednoczesnej likwidacji warunku prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości 
osób obdarowanych, która obowiązuje dla prezentów o wartości przekraczającej 10 zł ale 
nieprzekraczającej 100 zł.

Jak wskazuje PIAP w Polsce limity określone dla prezentów o małej wartości są jednymi z 
najniższych w UE. Odnosząc się do tego zarzutu oraz mając na uwadze dostępne informacje 
dotyczące limitów przyjętych dla prezentów o małej wartości w innych państwach 
członkowskich UE należy zauważyć, że te przyjęte w Polsce są w wartości uśrednionej w UE w 
porównaniu z innymi państwami UE.

Obecne limity dla prezentów o małej wartości stosowane przez Polskę mieszczą się w przedziale 
od 10 zł do 100 zł. Oznacza to że limit przyjęty dla prezentów o małej wartości dla których 
powinna być prowadzona ewidencja (100 zł) umiejscawia Polskę na poziomie średniej w Unii 
Europejskiej na tle innych państw członkowskich. Przykładowo można wskazać na państwa 
które przystąpiły razem z Polską do UE, w których limit jest niższy niż przyjęty przez Polskę 
limit dla prezentów ewidencjonowanych: Estonia 10 EUR, Łotwa 15 EUR, Węgry ok. 16 EUR, 
Słowacja 17 EUR, Czechy ok. 18 EUR. 

Należy przy tym wskazać, że w większości państw członkowskich – tak jak wskazał 
wnioskodawca – nie rozróżnia się limitów przewidzianych dla prezentów o małej wartości dla 
których jest prowadzona ewidencja oraz tych dla których takiej ewidencji nie będzie. Są też 
państwa członkowskie gdzie wartość jest w ogólne niezdefiniowana albo zdefiniowana i 
warunkowana dodatkowymi kryteriami.

Przyjęte w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT rozwiązania w zakresie wyłączenia od opodatkowania 
VAT przekazywania prezentów o małej wartości (i próbek), jeżeli następuje to na cele związane 
z działalnością podatnika, stanowią implementację do polskiego porządku prawnego art. 16 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej, zwanej dalej „dyrektywą VAT”. Wskazany przepis dyrektywy 
VAT państwom członkowskim Unii Europejskiej pozostawia pewien zakres swobodnego 
zdefiniowania pojęcia prezentu o małej wartości, pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie 
uwzględnia cel dyrektywy VAT. 

Decyzje dotyczące progów (limitów kwotowych) dla prezentów o małej wartości wyznaczane są 
przez poszczególne państwa członkowskie, m.in. na podstawie ich sytuacji gospodarczej, 
średnich cen oraz przeciętnej wysokości dochodów. Dlatego też wartości te są zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich.
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Wnioskowane podwyższenie limitów na prezenty o małej wartości wiązałoby się z ujemnymi 
skutkami dla budżetu państwa, które są obecnie szacowane na poziomie ok. -106,9 mln zł. w 
skali roku. Ponoszenie takich wydatków wydaje się niewspółmierne do oczekiwanych efektów. 

Jednocześnie, biorąc również pod uwagę obecne okoliczności związane z podejmowaniem 
działań Rządu RP w sprawie walki z epidemią COVID-19 w Polsce oraz pracami legislacyjnymi 
nad tarczą antykryzysową, zawierającą pakiet rozwiązań podatkowych m.in. dla biznesu, 
Ministerstwo Finansów nie rekomenduje wprowadzenia w życie postulatu PIAP również w tym 
zakresie. 

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków Dochodowych

Jakub Jankowski
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