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ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN KOSZTEM 

PODATKOWYM PRACODAWCY Z PRAWEM DO ODLICZENIA PODATKU VAT 

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przełomową interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną w 

jego imieniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 31 marca 2015 roku (sygn. IBPBI/2/423-

1570/14/AP) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków 

poniesionych przez pracodawcę na organizację imprez integracyjnych dla pracowników i członków ich 

rodzin. 

 

Interpretacja dotyczy sytuacji, w której pracodawca planuje zorganizować dla swoich pracowników 

imprezy integracyjne w formie pikników pracowniczych. Udział w imprezach będzie nieodpłatny dla ich 

uczestników, mogą brać w nich udział także rodziny pracowników. W czasie imprez pracodawca 

zapewni uczestnikom posiłki wydawane na podstawie bonów oraz zorganizuje konkursy z nagrodami i 

zabawy pokrywając wszystkie wydatki z tym związane.  

 

Wnioskodawca we wniosku o interpretację, zgodnie z dotychczasową linią interpretacyjną, wniósł o 

potwierdzenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe jedynie wydatków związanych z organizacją 

imprezy w części w jakiej dotyczą uczestnictwa pracowników. Warto podkreślić, iż Minister Finansów 

nie tylko przyznał rację wnioskodawcy w tym zakresie, ale również uznał, że wydatki poniesione w 

związku z udziałem rodzin pracowników mogą stanowić koszty podatkowe pracodawcy, ponieważ ich 

poniesienie może przyczynić się do zwiększenia przychodów osiąganych przez pracodawcę. 

Stanowisko zaprezentowane w tym zakresie przez Ministra Finansów przełamuje dotychczasową, 

negatywną dla podatników interpretację Ministra Finansów. 

 

Przy tej okazji chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na kształtującą się linię interpretacyjną 

Ministra Finansów w zakresie podatku VAT dot. organizacji tego typu imprez integracyjnych. W 

większości wydawanych interpretacji Minister Finansów potwierdza prawo do odliczenia na zasadach 

ogólnych podatku VAT naliczonego przy poniesieniu wydatków związanych z organizacją imprez 

integracyjnych. W przypadku jednak rodzin pracowników ich udział w imprezach jest traktowany jako 

nieodpłatne świadczenie na ich rzecz podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT przez pracodawcę.  

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 

 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
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zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 
 


