
Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo przekazane pracownikom 

prezenty z okazji jubileuszu firmy  

 

1. Czy wydatki na zakup prezentów są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów 

Wydatki poniesione na rzecz pracowników, co do zasady, są zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 

uzyskiwanymi przychodami. W ramach tych wydatków mieszczą się także wydatki 

sfinansowane ze środków obrotowych poniesione na zakup drobnych upominków 

przekazanych pracownikom z okazji firmowego jubileuszu. Są to koszty pośrednio związane 

z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z 

ogólnym funkcjonowaniem firmy. 

Przekazanie pracownikom prezentów z okazji firmowego jubileuszu jest wyrazem 

podziękowania za pracę, zaangażowanie i włożony wkład w tworzenie firmy oraz uzyskiwane 

przychody. Wpływa ono motywująco na pracowników i zwiększa ich poczucie więzi z firmą, 

co może skutkować zwiększeniem efektywności ich pracy a w rezultacie może także 

kształtować poziom osiąganych przychodów. Dlatego wydatki te zalicza się do kosztów 

uzyskania przychodów jako wydatki pośrednio wpływające na poziom osiąganych przez 

podatnika przychodów. Potwierdził to Dyrektor IS w Warszawie, który w interpretacji 

indywidualnej z 1 czerwca 2015 r. sygn. IPPB6/4510-52/15-2/AK uznał możliwość zaliczenia 

do kosztów podatkowych wydatków poniesionych m.in. na zakup upominków wręczanych 

pracownikom z okazji jubileuszu, odejścia na emeryturę pracownika czy też innych okazji.  

 

Kosztem uzyskania przychodów będzie także VAT naliczony, jeśli przy nabyciu prezentów 

nie podlega on odliczeniu (patrz punkt 4: Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku 

naliczonego przy zakupie prezentów?). Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) updof 

oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop VAT naliczony stanowi koszt uzyskania przychodu 

w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie 

kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów 

i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 

 


