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ogólna definicja Kosztów podatKowych

Koszty podatkowe  
– wyłączenia i ograniczenia

Koszty uzyskania przychodów to jedna z najważniejszych pozycji w rozliczeniu 
podatkowym każdego przedsiębiorcy. niestety z uwagi na ogólną definicję 
tego pojęcia przewidzianą w przepisach podatkowych, a także liczne ograni-
czenia określone w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty są też jed-
nym z najczęstszych powodów sporów podatnika z fiskusem. dlatego bardzo 
często o tym, czy coś jest kosztem czy nie, przesądzają orzeczenia sądów admi-
nistracyjnych lub interpretacje organów podatkowych.

1. Ogólna definicja kosztów podatkowych

Z ogólnych definicji zawartych w art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop wynika, że za 
koszty uzyskania przychodów można uznać tylko takie wydatki, które charakteryzują się 
następującymi cechami:

■■ są funkcjonalnie powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
■■ pomiędzy poniesieniem danego wydatku a przychodem musi zachodzić wyraźny i wi-

doczny związek przyczynowo-skutkowy, polegający na tym, że poniesienie tego wydatku 
faktycznie ma (albo przynajmniej potencjalnie może mieć) wpływ na powstanie przycho-
du lub zwiększenie jego wysokości, bądź też na zachowanie albo zabezpieczenie źródła 
przychodów,

■■ poniesienie wydatku musi znajdować gospodarcze uzasadnienie i to nie z subiektywne-
go, lecz z obiektywnego punktu widzenia,

■■ wysokość poniesionego wydatku powinna być adekwatna do przewidywanych korzyści, 
a więc racjonalna z ekonomicznego punktu widzenia,

■■ wydatek powinien mieć charakter definitywny i zostać pokryty z zasobów majątkowych 
podatnika,

■■ poniesienie wydatku powinno być odpowiednio udokumentowane,
■■ dany wydatek nie może figurować w negatywnym katalogu wydatków i kosztów, które nie-

zależnie od celu ich poniesienia, w żadnych okolicznościach nie mogą zostać uwzględ-
nione w kosztach podatkowych (katalog ten jest zamieszczony w art. 23 ust. 1 updof 
i w art. 16 ust. 1 updop).

2.  Koszty reprezentacji

2.1. Poczęstunki i posiłki podczas spotkań biznesowych 

Z reguły wydatki na drobny poczęstunek ponoszone w trakcie prowadzenia rozmów 
czy przedstawiania oferty produktów nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania 


