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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 
 

w zakresie stosowania przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 2320, z 2021 
r. poz. 11, 255, 1163, 1243, zwanej dalej „ustawą o CIT”) w zakresie rozliczania wydatków ponoszonych 
na nabycie usług informatycznych.   
 

Obowiązujący stan prawny 

Zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania 

przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, 

przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, 

poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 ustawy o CIT lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT, w części, 

w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy 

przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą 

kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do 

kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m ustawy  

o CIT, i odsetek.  

Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu tej ustawy (Sejm RP VIII kadencji Nr druku 1878 - 

http://www.sejm.gov.pl) wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania 

przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, 

zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także 

przepisów precyzujących pojęcie "nabycia" wartości niematerialnej i prawnej, wynikała z faktu, że 

przedmiotem większości działań związanych z tzw. agresywną optymalizacją podatkową są prawa  

i wartości o charakterze niematerialnym (np. znaki towarowe). Ich brak powiązania z realnie istniejącą 

substancją, a także zindywidualizowany charakter powoduje, iż są one idealnym narzędziem do 

kreowania "tarczy podatkowej" (sztucznego, nieuzasadnionego ekonomicznie, generowania kosztów 

uzyskania przychodów). Z jednej bowiem strony ich przenoszenie do innych podmiotów ma aspekt 

czysto formalny, z drugiej istnieją obiektywne trudności z ustaleniem rynkowej wartości takiego prawa. 
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Możliwość taka odnosi się również do określonych rodzajów usług niematerialnych, w tym m.in. usług 

doradczych, zarządzania i kontroli. Usługi te charakteryzują się brakiem faktycznej możliwości 

powiązania ich ceny z "produktem", który w zamian za tę cenę jest otrzymywany. Usługi takie są często 

świadczone przez podmioty zagraniczne na rzecz ich polskich spółek-córek, przy czym sposób 

wynagradzania zagranicznych centrali za ich świadczenia ustalany jest jako procent zaangażowanego 

w polską spółkę kapitału (określany w odniesieniu do wysokości przychodów spółki-córki). Innym 

sposobem wykorzystywania usług niematerialnych (np. reklamowych) do pomniejszania bazy 

podatkowej w podatku CIT jest przenoszenie na polskie spółki, wchodzące w skład grupy o charakterze 

międzynarodowym, części ponoszonych przez grupę wydatków na takie usługi, w nieadekwatnej, 

zawyżonej wysokości. Również w literaturze podkreśla się, że przedmiotem większości działań 

związanych z tzw. agresywną optymalizacją podatkową są prawa i wartości o charakterze 

niematerialnym (np. znaki towarowe), a także określone rodzaje usług niematerialnych, w tym m.in. 

usługi doradcze, zarządzania i kontroli. 

Celem dodania do ustawy o CIT przepisów art. 15e było ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów 

uzyskania przychodów kwot związanych z określonymi usługami i wartościami o charakterze 

niematerialnym i prawnym.  

Należy mieć na uwadze, że przepis art. 15e ust. 1 ustawy o CIT wprowadzający ograniczenie możliwości 

zaliczenia pewnych poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest wyjątkiem od 

ogólnej zasady określonej w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którą kosztami uzyskania 

przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 

1 ustawy o CIT. 

 Z analizy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wynika, że katalog usług wskazanych w tym przepisie jest 

katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie " (...) oraz świadczeń o podobnym charakterze". 

Jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia 

wykazujące istotne podobieństwo w zakresie ich treści do świadczeń wymienionych przez 

ustawodawcę w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. 

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 

W opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w 2018 r. wyjaśnieniach dotyczących kosztów 

uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw oraz kategorii usług 

objętych art. 15e ust. 1 ustawy o CIT (https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-

finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe/-

/asset_publisher/M1vU/content/id/6368422) wskazano, że: 
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„D. Usługi zarządzania i kontroli 

Podobnie jak w przypadku usług doradczych, usługi zarządzania i kontroli mogą dotyczyć różnorodnych 

sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym samym charakteryzują się one niedookreślonością 

przedmiotu tych usług. Usługi tego rodzaju są zatem skalsyfikowane w odrębnych grupowaniach 

PKWiU 2015.  

Do „usług zarządzania i kontroli”, o których mowa w art. 15e ust.1 pkt 1 ustawy o CIT można  

w szczególności zaliczyć następujące usługi wskazane we wskazanej klasyfikacji statystycznej: 

PKWiU 69.20.40.0 „Usługi zarządzania masą upadłościową”.  

PKWiU 70.10.10.0 „Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych. Grupowanie to obejmuje usługi firm centralnych (head offices) i holdingów w zakresie 

kontrolowania i zarządzania innymi spółkami lub przedsiębiorstwami” 

PKWiU 70.22.17.0 „Usługi zarządzania procesami gospodarczymi” 

 E. Usługi przetwarzania danych 

Usługi przetwarzania danych sklasyfikowane są w sekcji J, dziale 63 PKWiU 2015 (Dział: „Usługi  

w zakresie informacji”) pod pozycją 63.11.11.0. Usługi te obejmują „usługi przetwarzania danych, 

włączając kompletną obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub 

zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie  

z prowadzeniem bazy danych”. 

 

Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

Od 2018 r. w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS istotnie rozszerzono 

zakres stosowania przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Dokonano tego w wyniku literalnego 

stosowania brzmienia nazw poszczególnych grupowań klasyfikacji statystycznej PKWiU do podatkowej 

kwalifikacji kosztów nabycia poszczególnych usług. Dotyczyło to w szczególności następujących usług 

informatycznych:  

a) usług związanych z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11.0), 

b) usług związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12.0), 

c) usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63.11.12.0), 

Jako reprezentatywny przykład można w tym zakresie wskazać jedną z ostatnio opublikowanych 

interpretacji indywidualnych z dnia 18 czerwca 2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.115.2021.2.BJ.  
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W uzasadnieniu tej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że „według organu podatkowego pojęcie 

„zarządzania”, musi być rozumiane szeroko jako zbiór różnorodnych czynności i działań zmierzających 

do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) danego przedmiotu zarządzania. 

Jest to zestaw metod i technik opartych na akceptowanych zasadach zarządzania używanych do 

planowania, oceny i kontrolowania pożądanych rezultatów.  

Należy zaznaczyć, że w doktrynie prawa przyjęło się uważać, że zarządzanie w szerokim ujęciu oznacza 

„zrobienie czegoś za pomocą wysiłków innych osób” (B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Nauka 

administracji, Warszawa 2009); organizowanie działań dla osiągnięcia określonych celów przy 

zachowaniu zasad skuteczności i sprawności organizacyjnej z uwzględnieniem realnej 

odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty. 

Powyższa definicja „zarządzania” zyskała aprobatę w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dla 

przykładu można wymienić wyrok WSA w Warszawie z 19 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 491/15, 

wyrok WSA w Warszawie z 19 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 875/16 oraz wyrok WSA  

w Warszawie z 24 lipca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 2118/16. 

Na potrzeby niniejszej interpretacji należy również przybliżyć pojęcia: „zarządzania siecią”, 

„zarządzania systemami informatycznych”.  

„Zarządzanie siecią” obejmuje wdrażanie, integracje i koordynacje sprzętu, oprogramowania i ludzi do 

monitorowania, testowania, odpytywania, konfigurowania, analizy, oceny i sterowania siecią i jej 

zasobami, w celu spełnienia przez siec wymagań czasu rzeczywistego, efektywności działania i jakości 

usług za rozsądna cenę. Wymagania dotyczące zarządzania powinny być określane w zależności od 

branży i wymagań firmy. System zarządzania siecią jest zbiorem narzędzi przeznaczonych do 

monitorowania oraz sterowania pracą sieci, zintegrowanych tak, aby stanowiły całość.  

Z kolei pojęcie „zarządzania systemami informatycznymi” obejmuje pięć głównych grup zagadnień:  

inwentaryzacja zasobów informatycznych; 

optymalizacja parametrów pracy systemu informatycznego; 

bezpieczeństwo (zabezpieczenie) systemu informatycznego; 

pomoc techniczna w bieżącej eksploatacji, działania prewencyjne; 

wsparcie i efektywna pomoc w sprawnym i szybkim wyjściu z sytuacji krytycznej – naprawę systemu  

i rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników.  

Natomiast „zarządzanie stronami internetowymi (hosting)” – „hosting stron www” – to pojęcie 

dotyczące zagadnień związanych z utrzymaniem serwerów i znajdujących się na nich domen oraz stron 
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internetowych. Oznacza przede wszystkim administrację stroną www i wszelkimi związanymi z tym 

faktem usługami internetowymi od modernizacji i ulepszania strony po pozycjonowanie i reklamę. (…) 

Odnosząc się do treści wniosku zauważyć należy, że Usługi: 

Networks (Usługa 1) w zakresie czynności z zakresu utrzymania sieci polegających na monitorowaniu 

sprzętu i weryfikacji rozwiązań sieciowych obejmują także utrzymanie sieci, które mają na celu 

zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania sieci. W praktyce utrzymanie to polega 

przede wszystkim na monitorowaniu sprzętu i weryfikacji, czy zastosowane rozwiązania sieciowe są 

zgodne ze specyfikacjami Grupy, na wymianie przestarzałego sprzętu na nowy oraz zasadniczo na 

zdalnej pomocy dostawcy łącza lub sprzętu WAN/LAN/wi-fi, w przypadku zaistniałych problemów lub 

jego awarii. Jeśli zdalne rozwiązanie problemu nie jest możliwe, dostawca zapewnia bezpośrednią 

pomoc w zakładzie Spółki.  

Usługi te zgodnie z PKWiU, sklasyfikowane są pod symbolem 62.03.11.0, tj. jako Usługi związane  

z zarządzaniem siecią. 

Hosting (Usługa 2) polega na udostępnieniu miejsca na serwerach oraz utrzymaniu usług centrum 

danych, obejmujących w szczególności serwery, magazyn, kopie zapasowe, oprogramowanie służące 

komunikacji między różnymi systemami (Middleware&SAP Basis Administration), przechowywanych  

w głównym centrum danych oraz lokalnych centrach danych, wykorzystywanych przez podmioty  

z Grupy. Dodatkowo mogą zdarzać się sytuacje, iż powyższe elementy przechowywane są w chmurze.  

Czynności w zakresie udostępniania miejsca na serwerach polegają w praktyce na dostarczeniu  

i umożliwieniu przez Usługodawcę, korzystania przez Spółkę ze sprzętu w postaci serwerów, 

zlokalizowanych po ich dostarczeniu w zakładzie Spółki bądź innych lokalizacjach. Usługa 2 obejmuje 

również monitorowanie stanu technicznego tego sprzętu i ewentualną jego wymianę w przypadku 

pojawienia się usterek. Działania te nakierunkowane są na zapewnienie jego funkcjonalności, 

kompatybilności ze środowiskiem informatycznym Spółki oraz z technologiami stosowanymi w danym 

momencie na rynku. Z kolei czynności z zakresu utrzymania usług centrum danych ukierunkowane są 

na zagwarantowanie funkcjonalności serwerów plików, biblioteki danych, systemów operacyjnych oraz 

utrzymanie baz danych przechowywanych w centrach danych. W ramach Usługi 2 przechowywane są 

również aplikacje, za których utrzymanie, w przypadku aplikacji lokalnych, mogą odpowiadać także 

podmioty zewnętrzne wybrane przez Usługodawcę.  

Usługi te zgodnie z PKWiU, sklasyfikowane są pod symbolem 63.11.12.0, tj. jako Usługi zarządzania 

stronami internetowymi (hosting). 

Security (Usługa 7) obejmuje ocenę i ograniczenie ryzyka związanego z infrastrukturą informatyczną  

w kraju oraz proponowanie rozwiązań w zakresie aktualizacji odpowiedniego sprzętu i systemów. 



 

 

 
©PIIT: Uwagi w zakresie stosowania przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  
o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 
2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243, zwanej dalej „ustawą o CIT”) w zakresie rozliczania wydatków 
ponoszonych na nabycie usług informatycznych. PIIT/935/21, 10.08.2021   
  
 

Strona 6 z 9 
 

 

Usługi obejmują zapewnienie bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa sieciowego (zapory ogniowe, 

programy antywirusowe, szyfrowanie itp.) oraz czynności w zakresie operacji cyberbezpieczeństwa, 

obsługę obszarów podatnych na zagrożenia, monitorowanie cyberataków w czasie rzeczywistym oraz 

odpowiedzialność za określenie strategii i procesu bezpieczeństwa IT w Spółce.  

Usługi te zgodnie z PKWiU, sklasyfikowane są pod symbolem 62.03.1, tj. jako Usługi związane  

z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi. 

Należy podkreślić, że jak wynika z opisu sprawy powyższe Usługi świadczone przez podmiot powiązany 

na rzecz Spółki, obejmujące czynności polegające na: 

- monitorowaniu sprzętu i weryfikacji rozwiązań sieciowych, 

- zapewnieniu zgodności ze specyfikacjami, 

- monitorowaniu stanu technicznego, 

- ocenie i ograniczeniu ryzyka, 

- monitorowaniu cyberataków, 

- określaniu strategii i procesu bezpieczeństwa, 

- zapewnieniu kompatybilności 

- bez wątpienia wpisują się w istotę usług zarządzania i kontroli (noszą cechy odpowiadające usługom 

o charakterze podobnym do powołanych usług i cechy te są dominujące).  

Natomiast, takie czynności jak: 

- zapewnienie pomocy, 

- zapewnienie funkcjonalności, kompatybilności ze środowiskiem informatycznym Spółki oraz  

z technologiami, 

- proponowanie rozwiązań, 

- określenie strategii i procesu bezpieczeństwa 

-zdaniem Organu wskazują na doradczy charakter tych usług. Podejmowane przez podmiot powiązany 

działania w ww. zakresie wspierające Wnioskodawcę mają niewątpliwie charakter doradczy/ekspercki.  

Zdaniem Organu usługi powyższe stanowią usługi zarządzania i kontroli oraz usługi doradcze i jako 

takie objęte są regulacją art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Element doradczy, zarządczy i kontrolny 

powyższych usług determinuje ich główny i zasadniczy charakter. Wychodząc z powyższych założeń 
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należy stwierdzić, że powyższe usługi stanowią usługi wskazane w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. 

Będące przedmiotem interpretacji ww. usługi, podobnie jak wskazane wprost w treści przywołanego 

przepisu usługi, stanowią usługi niematerialne polegającą na doradztwie, zarządzaniu i kontroli. 

Podkreślić przy tym należy, że o rodzaju usługi decyduje nie jej nazwa nadana przez podatnika, lecz jej 

rzeczywisty charakter. 

Nadmienić przy tym należy, że zasadność powyższego stanowiska potwierdza także wskazana przez 

Wnioskodawcę, a przedstawiona we wniosku kwalifikacja ww. usług oparta o PKWiU.  

W tym też zakresie, powyższe usługi podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania 

przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, co zarazem oznacza, że przedstawione we wniosku 

stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.” 

Orzecznictwo sądów administracyjnych  

W orzecznictwie sądów administracyjnych dotychczas brak jest prawomocnych rozstrzygnięć wprost 

przesądzających o tym, czy usługi informatyczne obejmujące: 

a) usługi związane z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11.0), 

b) usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12.0), 

c) usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63.11.12.0), 

- są objęte hipotezą art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, tzn. czy stanowią usługi zarządzania, kontroli, 

doradcze albo świadczeń o podobnym charakterze. 

Nieprawomocne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych są rozbieżne (por. np. wyrok WSA 

w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 1263/20 z 5 lutego 2021 r., wyrok WSA w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 

1126/19 z 21 września 2020 r., wyrok WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 167/20 z 1 września 2020 

r., wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1140/19 z 16 lipca 2020 r.). 

Ponadto sądy administracyjne jednolicie przyjmują, że podanie symbolu klasyfikacji PKWiU dla 

konkretnej usługi nie może być uznane za element stanu faktycznego wymagany we wniosku  

o udzielenie interpretacji w rozumieniu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Rolą organu 

interpretującego jest przypisanie opisanych czynności do właściwej pozycji PKWiU. Podanie symbolu 

PKWiU nie należy bowiem do stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, ale jest elementem oceny 

prawnej.  

Organ może wspomagać się klasyfikacją PKWiU, jednakże klasyfikacja ta nie ma decydującego 

znaczenia dla oceny, czy dana usługa mieści się w katalogu czynności (świadczeń) opisanych w art. 15e 

ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, bowiem wolą ustawodawcy w przepisie tym mowa o usługach doradczych, 
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badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, 

gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (por. wyrok NSA z 1 czerwca 2021 r.  

w sprawie o sygn. akt II FSK 364/21 oraz powołane tam wyroki WSA: w Lublinie z dnia 11 grudnia 2018 

r., sygn. akt I SA/Lu 633/18 i w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Go 

182/18, wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 587/18, WSA w Gliwicach  

z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt I SA/GI 224/19, a także w wyroku z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt I 

SA/GI 282/19). 

Sam fakt wystąpienia w nazwie danej usługi słowa „zarządzanie” lub „administrowanie” 

nie przesądza o zakwalifikowaniu do katalogu usług z art. 15e. Nawet jeżeli usługi zarządzania siecią 

czy systemami informatycznymi zawierałyby pewne elementy doradztwa lub zarządzania, to jednak 

nie to jest ich głównym celem, a zatem nie są objęte limitem, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT 

(Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 marca 2019 r. I SA/Po 991/18). 

 

Stanowisko PIIT 

W opinii PIIT usługi informatyczne obejmujące: 

a) usługi związane z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11.0), 

b) usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12.0), 

c) usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63.11.12.0), 

- nie są objęte hipotezą art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, ponieważ nie stanowią usług zarządzania, 

kontroli, doradztwa ani świadczeń o podobnym charakterze. 

Ze względu na swój ściśle techniczny charakter i związek z urządzeniami i systemami informatycznymi, 

usługi te w ogóle nie mają charakteru tzw. usług niematerialnych. 

Zgodnie z Wyjaśnieniami do PKWiU: 

a) w przypadku usług związanych z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11.0) grupowanie to obejmuje: 

- usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem 

w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, 

aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci, 

- usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane  

z bezpieczeństwem; 
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b) w przypadku usług związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12.0) 

grupowanie to obejmuje usługi związane z codziennym zarządzaniem systemami informatycznymi 

klienta i ich eksploatacją; 

c) w przypadku usług zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63.11.12.0) grupowanie 

to obejmuje usługi związane z dostarczeniem infrastruktury dla hostowania bazy klienta i powiązanych 

z nią plików zlokalizowanych w miejscu, które zapewnia szybkie, niezawodne połączenie z Internetem, 

które może być: 

- ograniczone do przechowywania na pojedynczym serwerze o pojemności dzielonej lub dedykowanej, 

bez usług dostawcy zarządzającego lub integrującego oprogramowanie użytkowe (za oprogramowanie 

na serwerze odpowiedzialny jest klient, a usługi gwarancyjne są standardowe i ograniczone, co do 

zakresu), 

- pakietem usług składającym się z hostingu i zarządzania stroną Internetową oraz związanych z tym 

aplikacjami. 

Oznacza to, że wskazane powyżej usługi mają w pełni materialny i czysto techniczny charakter. Nie 

polegają ani na zarządzaniu działalnością usługobiorcy (lub jej częścią), ani na zarządzaniu składnikami 

majątku usługobiorcy (np. zarząd nieruchomością). 

Okoliczność, że w nazwie usługi stosowanej na potrzeby jej statystycznej klasyfikacji występuje słowo 

„zarządzanie” nie oznacza, że mamy w tym przypadku do czynienia z usługą zarządzania wskazaną  

w hipotezie przepisu art.15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. 

Tak uproszczony sposób rozumowania oparty na błędnej językowej wykładni tego przepisu 

powodowałby, że na przykład hipotezą art.15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT można by w oczywiście 

nieuzasadniony, wręcz absurdalny sposób objąć „usługi kontroli ruchu lotniczego” (PKWiU 52.23.12.0), 

ponieważ w treści przepisu zostało użyte pojęcie „usług kontroli”. 

W konsekwencji, w interpretacji ogólnej albo w objaśnieniach podatkowych należałby uznać, że 

wydatki na nabycie usług informatycznych obejmujących: 

a) usługi związane z zarządzaniem siecią (PKWiU 62.03.11.0), 

b) usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12.0), 

c) usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) (PKWiU 63.11.12.0), 

- nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisu art.15e ust. 1 pkt 1 

ustawy o CIT, ponieważ nie mieszczą się w katalogu usług określonych w tym przepisie. 


