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Intro
Niniejszy przewodnik jest 

skierowany przede wszystkim 
do agencji marketingowych, 

które w ramach swojej 
działalności współpracują 

z influencerami. Jest też 
jednak świetnym źródłem 

wiedzy dla influencerów oraz 
innych podmiotów, które mają 
styczność z realizacją umowy 

z influencerem. 

Na przewodnik składają 
się praktyczne informacje 

o formach współpracy 
z influencerami, sposobach 

rozliczeń, kosztach 
i konsekwencjach 

podatkowych poszczególnych 
rozwiązań.

Doświadczenie naszej kancelarii w doradztwie 
prawnym na rzecz agencji digital marketingu 
oraz agencji eventowych i reklamowych 
pokazuje, że bardzo często firmy te nie 
mają dostępu do rzetelnych informacji na 
temat form współpracy z influencerem. 
Co więcej, większość kancelarii prawnych przy 
przygotowywaniu umowy pomiędzy agencją 
a Influencerem pomija finansowe i podatkowe 
aspekty tej współpracy, co generuje problemy 
praktyczne i niemałe straty finansowe.

W SPG Legal Sawicki i Wspólnicy wierzymy, 
że dzielenie się wiedzą jest konieczne, 
aby budować świat oparty na jakościach 
i wartościach. Z tego powodu stworzyliśmy 
tę publikację, w której chcemy przybliżyć 
Ci wybrane aspekty prawne i finansowo – 
podatkowe współpracy z influencerem.

Z poradnika dowiesz się m.in. jakie są formy 
prawne współpracy z Influencerem oraz na co 
zwrócić uwagę, żeby wybrać tą formę, która 
będzie najkorzystniejsza dla Ciebie albo dla 
Twojej firmy zarówno pod kątem prawnym jak 
i finansowo – podatkowym.

Dla rozwiania 
wątpliwości

— Damian Sawicki

Radca Prawny

Partner Założyciel  
SPG Legal  
Sawicki i Wspólnicy
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Każdorazowe podjęcie współpracy 
z influencerem polega na przejściu przez cztery 
etapy – określenie podmiotów umowy, zawarcie 
umowy, rozliczenie z influencerem oraz 
rozliczenie z klientem zlecającym usługi agencji 
reklamowej. 

Struktura przewodnika odpowiada kolejności 
etapów trwania umowy z influencerem, tak aby 
czytelnik posługując się przewodnikiem mógł 
krok po kroku przejść od nawiązania kontaktu 
z influencerem do sfinalizowania transakcji.

określenie
podmiotów

zawarcie 
umowy

rozliczenie 
z influencerem

rozliczenie
z klientem

A. Influencer prowadzący działalność gospodarczą co 
do zasady rozlicza się z agencją poprzez wystawienie 
faktury. 

B. Wielu początkujących influencerów nie posiada 
zarejestrowanej działalności gospodarczej, w takim 
przypadku koniecznie jest zawarcie z influencerem 
stosownej umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie lub 
umowy o dzieło) i rozliczenie wynagrodzenia wystawionym 
do umowy rachunkiem. 

C. Zawierając dużo korzystniejsze finansowo umowy o dzieło 
to agencja bierze na siebie ryzyko zakwestionowania umów 
podczas kontroli ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy 
i odprowadzenia od umów składek na ubezpieczenia. 

D. Rozliczenie barterowe nie zwalnia agencji z formalności 
związanych z udokumentowaniem transakcji, umożliwia 
jedynie rozliczenie bez przekazywania środków pieniężnych 
influencerowi. Umowę nadal należy udokumentować, 
a influencer musi się rozliczyć fakturą lub rachunkiem 
do umowy cywilnoprawnej. 

E. W razie konieczności rozliczenia barterem zalecane jest 
unikanie rozliczenia w postaci przekazywania towarów. 
Pozorna prostota przekazania towaru do reklamy w praktyce 
bardzo komplikuje agencji prawidłowe rozliczenie 
współpracy. 

F. Klienci chcący współpracować z influencerami są często 
świadomi problemów prawno-organizacyjnych jakie wiążą 
się z współpracą z influencerami. Z tego powodu z chęcią 
delegują organizację takiej współpracy na agencje. Ryzyko 
wynikające z takiej współpracy i dodatkowy nakład pracy 
wynikający z organizacji takiej współpracy powinny 
znajdować odzwierciedlenie w umowach z klientami i marży 
sprzedażowej.

G. Zalecaną formą współpracy z influencerem jest umowa 
współpracy B2B. W razie braku możliwości współpracy 
z influencerem prowadzącym działalność gospodarczą, 
bardziej opłacalna finansowo jest umowa o dzieło. Wymaga 
ona jednak odpowiedniego sformułowania.

H. W każdym przypadku zalecanym sposobem rozliczeń 
współpracy z influencerem jest rozliczenie pieniężne – 
gotówkowe lub przelewem. Agencja powinna unikać rozliczeń 
barterem ze względu na liczne komplikacje.

Najważniejsze 
informacje
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1. Umowa z influencerem 
— czyli z kim?
Po przyjęciu przez agencję reklamową zlecenia od klienta 
na zorganizowanie kampanii z udziałem influencerów przychodzi czas 
na ustalenie warunków współpracy. Podjęcie negocjacji zawsze należy 
zaczynać od określenia formy prawnej, w której występujące influencer. 
Podstawowym kryterium jest ustalenie czy influencer występuje jako 
osoba fizyczna, przedsiębioraca, czy reprezentuje go inny podmiot 
prawny, który zawiera umowy w swoim imieniu, ale na rzecz influencera. 
Od tej kwestii zależy, jaką umowę można zawrzeć z influencerem, 
z jakimi obowiązkami wiąże się współpraca oraz jaki będzie całkowity 
koszt współpracy. Influencerzy współpracują jako:

A. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcze lub 
reprezentowane przez agencje influencer marketingu (dla ułatwienia 
będą określani jako influencerzy – przedsiębiorcy)

B. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (będą 
określani jako influencerzy – osoby fizyczne)

Wiedząc w jakiej formie prawnej występuje influencer można określić 
możliwe do zastosowania formy współpracy. W następnej kolejności 
zostaną omówione szczegóły dotyczące poszczególnych umów 
i sposobów rozliczeń.

Określenie 
podmiotów1
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1.1  Influencer — osoba fizyczna

Zawierając umowę z influencerem 
występującym jako osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej, 
agencja reklamowa zawiera umowę 
bezpośrednio z influencerem lub występującym 
w jego imieniu pełnomocnikiem. Taka 
współpraca może opierać się o umowę 
o dzieło lub umowę zlecenie. Influencer może 
występować również jako osoba prowadząca 
nierejestrowaną działalność gospodarczą. 

Udokumentowanie należności następuje 
na podstawie umowy oraz najczęściej rachunku 
podsumowującego czas pracy. Rozliczenie 
umowy zlecenie i umowy o dzieło jest co 
do zasady gotówkowe – influencerowi za 
wykonane usługi przysługuje wynagrodzenie 
płatne gotówką lub przelewem. Wyliczenie 
wysokości wynagrodzenia netto, uwzględnienie 
składek do ZUS i zaliczki na podatek 
dochodowy należnych od umowy jest 
po stronie agencji reklamowej. 

Jeśli influencer prowadzi działalność 
nierejestrowaną to może wystawić agencji 
reklamowej fakturę. W tym przypadku 
rozliczenie z influencerem-osobą fizyczną 
wygląda w ten sam sposób jak rozliczenie 
z influencerem – przedsiębiorcą i nie obciąża 

agencji obowiązkami związanymi z wyliczeniem 
płac. 

Niezależnie od tego czy influencer-osoba 
fizyczna prowadzi nierejestrowaną działalność 
gospodarczą, czy nie, umowę z influencerem 
można rozliczyć także barterem na podstawie 
oddzielnie zawartej umowy barteru. 

Zawarcie umowy z influencerem - osobą 
fizyczną wymaga od agencji reklamowej 
zebrania od influencera danych osobowych 
i informacji do ubezpieczenia. Zależnie 
od sytuacji influencera koniecznym może 
okazać się zgłoszenie umowy do ZUS, 
odprowadzenie składek ubezpieczeniowych 
i zaliczki na PIT. Z tych powodów współpraca 
z influencerem-osobą fizyczną jest dla agencji 
reklamowej zazwyczaj bardziej pracochłonna 
i kosztowna. Wyjątek stanowi współpraca 
z influencerem, który prowadzi nierejestrowaną 
działalność gospodarczą – rozliczenie 
z taką osobą wygląda w ten sam sposób jak 
rozliczenie z influencerem – przedsiębiorcą.

Poniższa tabela podsumowuje, które typy 
umów i rozliczeń są dostępne w przypadku 
współpracy z influencerem – osobą fizyczną, 
a które z influencerem  – przedsiębiorcą. 

umowa 
o dzieło

przedsiębiorca

osoba  
fizyczna

umowa 
zlecenie B2B

rozliczenie 
fakturą

rozliczenie 
barterem

*Możliwe wyłącznie, gdy influencer prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą

1.2 Influencer —  przedsiębiorca / 
reprezentowany przez agencję

W przypadku influencerów prowadzących 
działalność gospodarczą lub reprezentowanych 
przez agencje influencer marketingu mamy 
do czynienia z podmiotami prawa niebędącymi 
osobami fizycznymi. Oznacza to, że relacja 
między agencją reklamową, a influencerem 
– przedsiębiorcą, to relacja B2B (business 
to business). Różnica we współpracy między 
agencją influencer marketingu, a influencerem 
prowadzącym działalność gospodarczą 
sprowadza się do odpowiedzialności i kontaktu 
z influencerem. Agencja influencer marketingu 
jest dodatkowym pośrednikiem, który 
odpowiada za działania influencera i ogranicza 
bezpośredni kontakt agencji reklamowej 
z osobą influencera. Podział ten nie ma jednak 
wpływu na formy umów, które można zawrzeć 
z influencerem, ani na możliwe rozliczenia 
współpracy. Współpraca w obu przypadkach 
jest określana w umowie B2B, czyli umowie 
między dwiema równymi w stosunku prawnym 
stronami – przedsiębiorcami.

Rozliczenie umowy B2B następuje w taki sam 
sposób jak rozliczenie każdej transakcji między 
przedsiębiorcami, czyli na podstawie faktury. 
Influencer – przedsiębiorca wystawia za 
swoje usługi fakturę, a agencja marketingowa 
jest zobowiązana do zapłaty należności 
wynikających z faktury. W przypadku 
świadczeń wzajemnych strony mogą rozliczyć 
współpracę również barterem, na podstawie 
zawartej umowy barteru.

Współpraca z influencerem – przedsiębiorcą 
jest najprostszym i najtańszym dla agencji 
reklamowej rozwiązaniem. Agencja nie musi 
zajmować się zgłaszaniem influencera 
do ZUSu i nie odprowadza za influencera 
zaliczki na podatek. Formalności ograniczają 
się do negocjacji, zawarcia umowy B2B 
i wystawienia faktury. 

*×✓✓ ✓ ✓

✓✓✓× ×

×
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Zawarcie 
umowy2 2. Jaką formę 

współpracy wybrać?

Po określeniu jakim podmiotem prawa jest influencer oraz poznaniu 
możliwych form współpracy następuje czas na wybór formy 
współpracy. Poniżej opisane zostały te najczęściej występujące 
i najbardziej dopasowane do charakteru usług influencerów – umowa 
B2B, umowa o dzieło i umowa zlecenie. Opracowanie pomija umowę 
o pracę, ze względu na najczęściej incydentalny i niezależny charakter 
współpracy z influencerem.
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2.2 Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest również określana umową 
rezultatu. Przedmiotem, czyli efektem umowy 
o dzieło jest zindywidualizowany i konkretny 
rezultat pracy, który musi być z góry określony, 
obiektywnie osiągalny i pewny. Umowa o dzieło 
charakteryzuje się również brakiem trwałości 
stosunku prawnego – każdy projekt wiąże 
się z zawarciem nowej umowy. Możliwość 
zawarcia umowy o dzieło należy analizować 
osobno dla każdego przypadku współpracy 
z influencerem. Zazwyczaj usługi wykonywane 
przez influencerów spełniają definicję dzieła, 
do takich usług należą np. opublikowanie 
postów, nagranie filmiku, wykonanie zdjęć. 
Jednak efekt pracy influencera nie zawsze jest 
dziełem jako wykonanie dzieła nie kwalifikuje 
się np. rozdawanie przez influencera gadżetów 
na spotkaniu promocyjnym lub założenie 
w danych okolicznościach określonego stroju. 
Nie można zawrzeć umowy o dzieło, jeśli 
efektem wykonania usługi nie jest wykonanie 
dzieła albo umowa nie ma określonego 
zamierzonego rezultatu. Zawierając umowę 
z influencerem warto unikać również 
wszelkiego rodzaju loterii (gdyż te z uwagi 
na losowość podpadają pod ustawę hazardową) 
oraz konkursów (te wymagają posiadania 
regulaminu konkursu i określonego z góry 
sposobu wyłaniania zwycięzcy, aby nie zostały 
uznane za nielegalną loterię). 

Osoby fizyczne realizujące umowę o dzieło 
nie podlegają ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnym. Z tego powodu agencja 
reklamowa nie musi zgłaszać influencera 
do ZUS ani wyliczać i odprowadzać składek 
od takiej umowy. Pomimo tego, jeśli agencja 
reklamowa jest płatnikiem składek do ZUS 

(opłaca składki za swoich pracowników lub 
zleceniobiorców) to ma obowiązek zgłosić 
do ZUS fakt zawarcia umowy o dzieło. 
Termin na dokonanie zgłoszenia w ZUS 
to 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. 
Ten termin obowiązuje również wtedy, gdy 
umowa z influencerem nie będzie rozliczona 
gotówkowo, tylko barterowo. 

Umowa o dzieło jest obciążona podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Agencja 
reklamowa, która zawarła z influencerem 
umowę o dzieło jest zobowiązana do wyliczenia 
zaliczki na podatek dochodowy i wpłacenia 
tej zaliczki w imieniu influencera do Urzędu 
Skarbowego. Zaliczkę na podatek agencja 
powinna odprowadzić do 20. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu wypłaty 
wynagrodzenia. Wysokość podatku 
to 17%. Wyliczenie podatku polega na odjęciu 
od kwoty brutto kosztów, które wynoszą 
zależnie od charakteru dzieła 20% lub 50% 
i zastosowania stawki podatku. 50% koszty 
uzyskania przychodu mogą być zastosowane 
w przypadku przeniesienia praw autorskich 
do dzieł wytworzonych w ramach działalności 
wymienionych w ustawie m.in. działalności 
publicystycznej, muzycznej, fotograficznej. 
Umowa o dzieło zakładająca przeniesienie praw 
autorskich powinna być zawarta na piśmie. 
Zawarcie umowy o dzieło z przeniesieniem 
praw autorskich jest w praktyce popularnym 
rozwiązaniem ze względu na opłacalność 
podatkową. Poniższe przykłady przedstawiają 
to zagadnienie

2.1 Umowa współpracy (tzw. B2B)

P R Z Y K Ł A D  # 1

Warunki współpracy pomiędzy agencją 
reklamową i influencerem – przedsiębiorcą,  
określa umowa współpracy (która w swojej 
istocie jest po prostu umową zlecenia zawartą 
z działalnością gospodarczą). Jest to umowa 
zawarta między dwoma przedsiębiorcami – 
agencją reklamową i influencerem. Umowa 
powinna szczegółowo określać prawa 
i obowiązki stron, wysokość wynagrodzenia, 
termin, i formę zapłaty, kwestię przeniesienia 
praw autorskich, a także ewentualne 
konsekwencje niewywiązania się z umowy.

Influencer Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która 
jest zwolniona z VAT. Na podstawie umowy B2B z agencją, podejmuje się 
opublikowania postu na stronie internetowej za 1000 zł netto. 

Kwota brutto: 1000 zł (Jan jest zwolniony z VAT)

Całkowity koszt agencji: 

1000 zł

Największą zaletą współpracy B2B jest fakt, 
że zawarcie takiej umowy nie powoduje 
konieczności zgłoszenia umowy do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ani 
odprowadzenia podatku dochodowego 
w imieniu influencera. Kwestia rozliczenia 
ubezpieczeń oraz podatku dochodowego leży 
po stronie wykonawcy umowy, czyli influencera 
– przedsiębiorcy. Z tych powodów całkowity 
koszt zawarcia umowy jest równy kwocie netto 
wynagrodzenia.

Pewnym wariantem umowy B2B jest zawarcie 
umowy z influencerem-osobą fizyczną, 
która prowadzi nierejestrowaną działalność 
gospodarczą. Influencer prowadzący taką 
działalność nie jest przedsiębiorcą w pełnym 
tego słowa znaczeniu, ale nie jest to istotne 
z perspektywy agencji reklamowej. Zalety 
zawarcia umowy z osobą prowadzącą 
działalność nierejestrowaną są tożsame 
z zaletami zawarcia umowy B2B – agencja 
reklamowa nie musi odprowadzać od takiej 
umowy składek ZUS, ani zaliczki na podatek 
influencera. Ponownie całkowity koszt 

współpracy jest równy kwocie netto 
wynagrodzenia. Jest to dla agencji najprostsza 
i najtańsza forma współpracy z influencerem-
osobą fizyczną. Główną blokadą przed tego 
typu umową jest najczęściej nieświadomość 
influencera, że może w ogóle z takiej opcji 
skorzystać.

Pewnym pośrednim rozwiązaniem, jest 
namówienie influencera na skorzystanie 
z pośrednika w  postaci portalu takiego jak 
np. useme.com, który wystawi za influencera 
fakturę i zawiera z nim umowę o dzieło. 
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2.3  Umowa zlecenie

Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę 
do dokonania dowolnie określonej w umowie 
czynności. Treść umowy może być swobodnie 
kreowana przez strony, z nielicznymi 
ograniczeniami określonymi w ustawie. Jednym 
z ważniejszych ograniczeń jest konieczność 
wypłaty wynagrodzenia nie niższego 
niż minimalne. W 2022 roku minimalne 
wynagrodzenie godzinowe wynosi 19,70 zł 
brutto, a miesięczne 3010 zł brutto. Efekt 
umowy nie musi być określony – zleceniobiorca 
nie musi stworzyć dzieła, umowa może polegać 
na zleceniu influencerowi wykonywania 
określonych czynności bez określania 
pożądanych skutków wykonania czynności.

Umowa zlecenia podlega co do zasady 
zgłoszeniu do ZUS, a od wynagrodzenia 
influencera agencja jest zobowiązana obliczyć 
i zapłacić składki do ZUS. Część składek 
obciąża influencera – pomniejsza kwotę 
wynagrodzenia do zapłaty, a część składek 
obciąża agencję reklamową. Z tego powodu 
kwota brutto wynagrodzenia nie zawsze jest 
całkowitym kosztem agencji reklamowej. 
W wielu przypadkach całkowity koszt umowy 
zlecenia jest wyższy niż kwota brutto.

Obowiązek odprowadzenia składek od umowy 
zlecenia zależy od sytuacji ubezpieczeniowej 
zleceniobiorcy, w szczególności 
od tego, czy influencer posiada inne tytuły 
do ubezpieczenia.  Na cele opracowania 
przedstawione zostaną trzy najczęściej 
występujące sytuacje ubezpieczeniowe:

A. Influencer, który jest studentem do 26 
roku życia to z tytułu umowy zlecenie 
nie odprowadza składek na ubezpieczenia,

B. Influencer, który jest osobą bezrobotną 
(nie odprowadza z innego źródła składek 
wyliczonych od co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia) musi odprowadzić 
od umowy zlecenie wszystkie składki. 
Samodzielnie decyduje jedynie o chęci 
podlegania składce chorobowej. 

C. Influencer, który opłaca składki 
na ubezpieczenie z innego tytułu (np. 
posiada umowę o pracę, z  której 
wynagrodzenie przekracza kwotę 
minimalnego wynagrodzenia) z tytułu 
umowy z  agencją opłaca jedynie składkę 
zdrowotną. 

Wyliczenie wynagrodzenia influencera powinno 
również uwzględniać podatek dochodowy. 
Co do zasady z tytułu umowy zlecenie agencja 
powinna wyliczyć i odprowadzić za influencera 
podatek dochodowy w stawce 17%. Wyjątkiem 
jest zawarcie umowy zlecenie z osobą, która 
nie przekroczyła 26 roku życia. Umowa zawarta 
z taką osobą podlega tak zwanej uldze dla 
młodych - nie trzeba od niej odprowadzać 
podatku, o ile wynagrodzenie nie przekracza 
85 528 zł. Samo wyliczenie podatku polega 
na odjęciu od kwoty brutto składek ZUS 
obciążających influencera i kosztów (na tej 
samej zasadzie jak przy umowie o dzieło), 
a następnie zastosowaniu stawki podatkowej 
w wysokości 17%. 

P R Z Y K Ł A D  # 2

P R Z Y K Ł A D  # 3

Influencerka Martyna zawarła z agencją umowę o dzieło, na podstawie 
której wykonała zdjęcia i przeniosła prawa autorskie do zdjęć na agencję za 
wynagrodzeniem netto w kwocie 1000 zł netto.

Koszty: 50%

Kwota podatku: [1000 zł – (1000 zł * 50%)] * 17%  = 93 zł

Kwota brutto: 1093 zł

Influencerka Martyna zawarła z agencją umowę o dzieło, na podstawie której 
wykonała zdjęcia dla agencji za 1000 zł netto, ale nie przeniosła na agencję 
praw autorskich do zdjęć. 

Koszty: 20%

Kwota podatku: [1000 zł – (1000 zł * 20%)] * 17%  = 157 zł

Kwota brutto: 1157 zł

Powyższy przykład zwraca także uwagę 
na istotny aspekt negocjacji – agencja zawsze 
powinna umawiać się na wynagrodzenie 
w kwocie brutto. W przeciwnym razie 
naraża się na poniesienie kosztu wyższego 
niż zaplanowany. Umówienie się na kwotę 
netto bez analizy możliwości zastosowania 
podwyższonych kosztów uzyskania przychodu 
powoduje, że nie jest znany całkowity koszt 
zawarcia umowy.

Pewnym uproszczeniem tego dylematu 
może być przyjęcie zasady, że agencja 
zawsze zawiera umowy bez przenoszenia 
praw autorskich, korzystając z 20% kosztów 
uzyskania przychodu, co jest podejściem 
bezpieczniejszym, a agencji pozwala z góry 
przewidzieć koszty współpracy.  

Umowy o dzieło są korzystne z perspektywy 
finansowej agencji, ale wiążą się z ryzykiem 
zakwestionowania takiej umowy przez ZUS 
jako umowy zlecenie. ZUS kwestionując 

Całkowity koszt agencji: 

1093 zł

Całkowity koszt agencji: 

1157  zł

umowy o dzieło przeprowadza kontrolę 
i sprawdza czy umowa była umową rezultatu 
(charakterystycznym dla dzieła) czy starannego 
działania (charakterystycznym dla zlecenia). 
W przypadku zakwestionowania przez ZUS 
prawidłowości zawarcia umowy o dzieło 
i przekształcenia go w zlecenie to agencja jest 
odpowiedzialna za odprowadzenia wstecznie 
wszystkich składek ZUS. 

Z tego powodu zawierając umowy o dzieło 
z influencerami należy dla bezpieczeństwa 
prawnego agencji pamiętać o tym, by 
możliwe precyzyjnie określać zakres umowy 
o dzieło, podkreślać że jest to umowa 
rezultatu i nie stosować w umowie zapisów 
o cykliczności umowy, o starannym działaniu 
oraz o możliwości dokonywania poprawek przez 
agencja lub klienta, gdyż takie zapisy mogą 
być potraktowane przez ZUS jako świadczące 
o tym, że umowa jest umową zlecenia, 
a nie umową o dzieło. 
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Wnioski

Przedstawione powyżej informacje potwierdzają, że nie ma jednego, uniwersalnego sposobu 
podjęcia współpracy z influencerem. Każdorazowe zawarcie umowy powinno być poprzedzone 
analizą podmiotów i przedmiotu umowy oraz sytuacji ubezpieczeniowej, i podatkowej influencera. 
Przedstawione powyżej zależności prezentujemy w tabeli:

A. Najprostszą i najtańszą formą współpracy 
z influencerem jest umowa B2B.

B. Umowa o dzieło i umowa zlecenie wiąże się 
z koniecznością analizy danych osobowych 
influencera. 

C. Jeśli influencer jest studentem do 26 
roku życia, najprostszą i najtańszą formą 
współpracy z influencerem jest umowa 
zlecenie. 

D. Jeśli influencer jest osobą fizyczną i nie jest 
studentem do 26 roku życia tańszą formą 
współpracy jest zazwyczaj umowa o dzieło.

P R Z Y K Ł A D  # 4

Influencer Krzysztof jest studentem i ma 24 lata. Zawarł z agencją umowę 
zlecenia, na podstawie której zobowiązał się do wykonania dla agencji 
reklamowej relacji instastory za 1000 zł netto. 

Podatek: 0 zł

Składki ZUS obciążające Krzysztofa: 0zł

Składki ZUS obciążające Agencję: 0 zł

Kwota brutto: 1000 zł

Całkowity koszt agencji: 

1000 zł

P R Z Y K Ł A D  # 5

Influencerka Julia ma 30 lat i nie opłaca składek do ZUS z żadnego tytułu 
do ubezpieczenia. Julia zawarła z agencją umowę zlecenia, na podstawie 
której opublikuje na zlecenie agencji 5 postów na Facebooku za 1000 zł netto. 

Podatek: 176 zł

Składki ZUS obciążające Julię: 280,28 zł

Składki ZUS obciążające Agencję: 298,25 zł

Kwota brutto:  1456,28 zł

Całkowity koszt agencji: 

1754,53 zł

P R Z Y K Ł A D  # 6

Influencer Jan ma 40 lat i jest na stałe zatrudniony w oparciu umowy o pracę, 
z której otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne. Na podstawie umowy 
zlecenia z agencją, opublikuje na youtube filmik za wynagrodzeniem w kwocie 
1000 zł. 

Podatek: 176 zł

Składki ZUS obciążające Jana: 116,31 zł

Składki ZUS obciążające agencję: 0 zł

Kwota brutto:  1292,31 zł

Całkowity koszt agencji: 

1292,31 zł

ZUS

Umowa  
o dzieło

Umowa 
zlecenie

Umowa  
B2B

✓

✓

✓

××

×

PIT Całkowity koszt umowy dla wynagrodzenia 
netto w kwocie 1000 zł

1093 zł –  1157 zł*

1000 zł – 1800 zł**

1000 zł

* zależnie od wysokości kosztów uzyskania przychodów 
** zależne od sytuacji ubezpieczeniowej influencera
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Rozliczenie
współpracy
z influencerem3 Po podjęciu decyzji odnośnie formy współpracy 

przychodzi czas na rozliczenie umowy. Proces 
ten składa się z dwóch kluczowych momentów:

1. Udokumentowania należności

2. Zapłaty

Udokumentowanie należności jest zależne 
od wybranej formy współpracy. W przypadku 
współpracy B2B influencer wystawia za 
wykonane usługi fakturę. Faktura potwierdza 
rodzaj, termin oraz wartość wykonanej usługi 
i jest wystawiana przez influencera do 15. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu 
wykonania usługi. Agencja reklamowa 
po otrzymaniu faktury reguluje należność 
i na tym kończy rozliczenie z influencerem.

Jeśli współpraca z influencerem opiera się 
na umowie zlecenie lub umowie o dzieło 
influencer nie wystawia faktury. Strony mogą 
ustalić w umowie, że influencer wystawi 
rachunek za wykonane usługi, ale mogą 
także pominąć takie postanowienie. Również 
agencja może przygotować takich rachunek 
za influencera. W przypadku umowy zlecenia 
zalecanym jest, aby influencer wystawił 

rachunek zawierający wymiar czasu, który 
poświęcił na wykonanie usług. W ten sposób 
agencja ma dowód na to, że wypłaciła 
wynagrodzenie nie niższe niż minimalne. 
W praktyce często spotyka się rozwiązanie, 
w którym to zleceniodawca (agencja) wystawia 
rachunek, a zleceniobiorca (influencer) 
akceptuje go. Alternatywą dla wystawienia 
rachunku jest wpisanie do umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło maksymalnej liczby godzin, 
którą influencer przeznaczy na wykonanie 
usług. Po uregulowaniu należności agencja 
powinna odprowadzić od umowy zaliczki 
do ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy 
(jeśli obowiązują), a także złożyć do ZUS 
i Urzędu Skarbowego stosowne deklaracje 
miesięczne, i roczne.

Kolejnym etapem po udokumentowaniu 
należności jest faktyczna zapłata tej należności. 
Może ona nastąpić na trzy sposoby:

A. Gotówką

B. Przelewem bankowym

C. Poprzez wymianę barterową
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3.1 
Gotówka

3.2 
Przelew 
bankowy

3.3  
Barter

Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi gotówką podlega pewnym 
ograniczeniom ograniczeniu. Po pierwsze jeśli agencja współpracuje 
z influencerem na podstawie umowy B2B to nie powinna płacić 
wynagrodzenia przekraczającego kwoty 15000 zł gotówką, ponieważ 
eliminuje w ten sposób możliwość wliczenia wydatku w koszty uzyskania 
przychodu. Od 2023 roku ten limit ma być obniżony do 8000 zł. 
Po drugie płatność gotówką jest trudniejsza do udowodnienia, w związku 
z tym każdorazowa płatność gotówką powinna zostać pokwitowana 
przez odbiorcę wynagrodzenia. 

Płatność przelewem bankowym jest możliwa w każdej formie współpracy 
i nie podlega ograniczeniom. Ważne jednak, aby w przypadku 
współpracy B2B przelewy na kwotę przekraczającą 15000 zł kierować 
na rachunek bankowy influencera ujawniony na białej liście. 

Wymiana barterowa to najbardziej skomplikowana forma zapłaty. Polega 
na zapłacie za usługi wzajemnym wykonaniem usługi lub przekazaniem 
towaru. W praktyce oznacza to zapłacenie influencerowi poprzez 
wykonanie na jego rzecz usług przez agencję reklamową lub przekazanie 
mu towarów np. produktów barterowych. 

Rozliczenie barterowe nie zwalnia stron z udokumentowania transakcji. 
W przypadku współpracy B2B obie strony wystawiają wzajemne faktury, 
a w przypadku umowy zlecenie i umowy o dzieło agencja reklamowa 
wystawia fakturę, natomiast influencer wystawia rachunek (jeśli strony 
umówiły się na wystawienie rachunku). Tym samym rozliczenie barterowe 
nie znosi konieczności podatkowego i  ubezpieczeniowego rozliczenia 
transakcji, a jedynie znosi zapłatę między stronami. 

Agencja reklamowa po wystawieniu faktury za usługi lub towary 
musi odprowadzić od transakcji podatek dochodowy i VAT (jeśli 
jest płatnikiem VAT), a dodatkowo w przypadku niektórych towarów 
przekazanie towaru powinna także nabić transakcję na kasę fiskalną. 
Influencer współpracujący na umowie B2B również odprowadza 
od transakcji podatek dochodowy oraz VAT (jeśli jest płatnikiem VAT). 
Natomiast jeżeli influencer jest osobą fizyczną, to od jego wynagrodzenia 
agencja odprowadza składki do ZUS oraz podatki (jeżeli podlegają 
zapłacie), a także dokonuje zgłoszeń rejestracyjnych (zgłoszenie umowy 
o  dzieło i zarejestrowanie ubezpieczonego). Oznacza to, że nawet jeśli 
agencja nie wypłaci influencerowi wynagrodzenia w formie pieniężnej 
to może być zmuszona do opłacenia składek ZUS i zaliczki na podatek 
influencera.

Umowa barterowa wymaga pełnego udokumentowania całej współpracy, 
a na końcu zawarcia umowy wzajemnego potrącenia należności. 

Zapłata barterem może polegać na wykonaniu usług lub przekazaniu 
towarów. Agencja, która w ramach barteru przekazuje influencerowi 
nabyte wcześniej towary (np. towary nabyte od klienta) powinna 

prowadzić gospodarkę magazynową, przeprowadzać regularne 
inwentaryzacje magazynu, spełniać wymogi magazynowania, a także 
w  niektórych przypadkach nabijać sprzedaż towarów na kasę 
fiskalną (przykładowo sprzedaż perfum obowiązkowo powoduje 
konieczność posiadania kasy fiskalnej). Kupując produkty od klienta 
i przekazując je influencerowi w drodze barteru, agencja obciąża się 
obowiązkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki magazynowej. 
Sposobem na uniknięcie tego problemu, w przypadku konieczności 
rozliczenia barterem, jest przekazywanie vouchera na produkty 
klienta lub umożliwianie influencerowi dokonywania zakupów u klienta 
po promocyjnych cenach. Kupienie od klienta vouchera, a następnie 
przekazanie go (sprzedaż) influencerowi nie materializuje po stronie 
agencji obowiązku prowadzenia magazynu towarów i zmniejsza ryzyko 
konieczności ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. 

Rozliczenie barterowe nie w każdym przypadku po równo obciąża strony umowy. Można wręcz 
powiedzieć, że w rozliczeniu barterowym różnica w obciążeniu finansowym nie występuje 
wyłącznie, jeśli obie strony są przedsiębiorcami, świadczą usługi o tej samej wartości 
i jednakowym obciążeniu podatkiem VAT. W przypadku rozliczenia barterowego pomiędzy 
agencją, a osobą fizyczną w zasadzie nie jest możliwe rozliczenie o w pełni równej w wartości. 

Konsekwencją rozliczenia barterowego z influencerami-osobami fizycznymi jest najczęściej 
konieczność dopłacenia przez agencję składek ZUS, a także prowadzenie gospodarki 
magazynowej i ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Powyższe wiąże się również 
z dodatkowym nakładem pracy i organizacji. Wszystkie te koszty obciążają co do zasady agencję 
jako podmiot organizujący całą transakcję. 

P R Z Y K Ł A D  # 7

Agencja reklamowa przeprowadza dla klienta 
kampanię reklamową perfum. Zgodnie z umową 
zawartą między agencją i klientem, agencja 
kupuje perfumy od klienta, a następnie sprzedaje 
je influencerowi - osobie fizycznej (oddaje 
w barterze w zamian za reklamę produktu). 

Obowiązki agencji: 

— wystawienie faktury, 

— prowadzenie gospodarki magazynowej towarów, 

— zaewidencjonowanie sprzedaży perfum na  
kasie fiskalnej.

P R Z Y K Ł A D  # 8

Agencja reklamowa przeprowadza dla klienta 
kampanię reklamową perfum. Zgodnie z umową 
zawartą między agencją i klientem, agencja 
zakupuje od klienta voucher na zakup perfum, 
który sprzedaje influencerowi - osobie fizycznej 
(oddaje w barterze w zamian za reklamę produktu).

Obowiązki agencji:

— wystawienie faktury, 

— zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej tylko 
jeżeli agencja posiada już kasę fiskalną.
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P R Z Y K Ł A D  # 9 P R Z Y K Ł A D  # 1 1

P R Z Y K Ł A D  # 1 0

Influencerka Marta prowadzi 
jednoosobową działalność 
gospodarczą i jest podatnikiem 
VAT. Na  zlecenie agencji 
reklamowej opublikuje 8 postów 
na portalu społecznościowym 
Instagram. Marta wyceniła 
swoje usługi na 1000 zł netto 
i ustaliła z agencją reklamową, 
że w zamian za wykonane 
usługi, agencja wykona dla niej 
usługi o równowartości 1000 
zł netto lub przekaże walizkę, 
którą zakupiła od klienta za 
1000 zł netto.

Influencer Jerzy jest osobą 
fizyczną, ukończył 26 lat 
i nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym z  żadnego tytułu. 
Zawarł z agencją umowę 
zlecenie na przeprowadzenie 
gali otwarcia galerii handlowej. 
Ustalone wynagrodzenie 
wynosi 1000 zł netto. 
W zamian za wykonane usługi, 
agencja reklamowa będzie 
świadczyła dla Jerzego usługi 
marketingowe o równowartości 
1000 zł netto. 

Z powyższych przykładów wynika, że rozliczenie 
barterowe choć może wydawać się najprostszą 
formą rozliczenia z influencerem, wcale nią 
nie jest. Rozliczenie barterowe każdorazowo 
wymaga uważnego skalkulowania równowartości 
należności. W wielu przypadkach agencja ponosi 
dodatkowe koszty i nakłady pracy w związku 
z koniecznością przygotowania umów, rozliczeniem 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 
Skarbowym, prowadzeniem gospodarki 
magazynowej i weryfikowaniem czy sprzedaż 
musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. 
Powoduje to, że uzyskanie równowartości 
świadczeń w rozliczeniu barterowym nie jest 
możliwe i prowadzi do dodatkowego obciążenia 
finansowego i organizacyjnego agencji. Barter 
zwyczajnie komplikuje sytuację rozliczeniową, 
prowadzi do konieczności dopłacania przez 
agencję do współpracy.

Pomimo przedstawionych powyżej wad zapłaty 
barterowej, takie rozliczenie jest szczególne 
popularne w przypadku współpracy z influencerami. 
Wynika to z wygody tej formy rozliczenia dla 
klientów agencji. Klienci mogą oczekiwać, 
że influencer wykona usługi w zamian za 
przekazanie produktów oferowanych przez 
klienta Jest to spowodowane niższym wydatkiem 
i zaangażowaniem po stronie klienta, a także 
pragmatyczną chęcią reklamy produktu poprzez 
zaprezentowanie go. Z tych względów rozliczenie 
barterowe bywa dla agencji rozwiązaniem koniecznym. 

Marta oraz agencja po wykonaniu 
usług wystawiają sobie nawzajem 
faktury o wartości 1000 zł netto  
(1230 zł brutto).

Strony rozliczają się barterowo, 
nie dochodzi do przekazania 
pieniędzy w gotówce lub 
przelewem.

Agencja po wykonaniu usług 
wystawia fakturę na kwotę 1000 
zł netto (1230 zł brutto). Jerzy 
po wykonaniu zlecenia wystawia 
rachunek o wartości 1000 zł 
netto (1 754,53 całkowity koszt 
zleceniodawcy, kwotę netto 
zwiększają składki ZUS i zaliczka 
na podatek dochodowy Jerzego).

Obciążenie agencji:  
— 1230 zł oraz w przypadku 
przekazania walizki obowiązek 
prowadzenia gospodarki 
magazynowej.

Obciążenie influencerki:  
— 1230 zł

Różnica: 0 zł 
W przypadku przekazania 
towarów obowiązek prowadzenia 
gospodarki magazynowej przez 
agencję.

Obciążenie agencji: 

Obciążenie agencji: 
— 1754,53 zł 

Obciążenie influencera:  
— 1230 zł

Różnica: Agencja dopłaca 
do współpracy 524,53 zł (składki 
ZUS Jerzego). 

W przypadku konieczności rozliczenia współpracy 
barterem, preferowane jest współpracowanie 
z influencerami w oparciu o umowę B2B. 
Rozliczenie barterowe jest względnie 
proste i wyrównane jedynie między dwoma 
przedsiębiorcami. W pozostałych przypadkach 
agencja musi wziąć pod uwagę, że rozliczenie 
barterowe będzie wiązało się z koniecznością 
dopłaty do współpracy. Aby nie przenosić na siebie 
kosztów związanych z takim rozliczeniem, 
kluczowym jest, aby agencja rozliczająca się 
z influencerami barterem wliczyła wyższe koszty 
współpracy do marży.

Rozwiązaniem wartym rozważenia jest 
wypracowanie modelu współpracy, w którym 
agencja jest jedynie pełnomocnikiem klienta, 
czyli działa w jego imieniu i na jego rzecz. 
Zależnie od zakresu pełnomocnictwa, agencja 
jako pełnomocnik może zdjąć z klienta 
obowiązki związane z zawarciem umowy, 
kontaktem z influencerem, a także przekazaniem 
produktów. Trzeba jednak pamiętać, że w tym 
rozwiązaniu umowa jest zawierana między 
influencerem i klientem, a towary marketingowe 
są przekazywane bezpośrednio z magazynu 
klienta. Oznacza to, że klient zostaje obciążony 
rozliczeniem umowy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i Urzędem Skarbowym, 
prowadzeniem gospodarki magazynem 
i ewidencjonowaniem sprzedaży na kasie fiskalnej.

Udokumentowanie należności: 

Udokumentowanie należności: Udokumentowanie należności: 

Zapłata: 

Zapłata: 

Influencerka Julia jest osobą 
fizyczną, ukończyła 26 lat 
i nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym z  żadnego 
tytułu. Na podstawie umowy 
zlecenie Julia wykona promocję 
aparatu fotograficznego 
TikToku za wynagrodzeniem 
w wysokości 1000 zł netto. 
Agencją reklamowa w zamian 
za działania marketingowe 
przekaże Julii aparat 
fotograficzny o wartości  
1000 zł netto.

Agencja ewidencjonuje sprzedaż 
aparatu na kasie fiskalnej 
(sprzedaż sprzętu fotograficznego 
osobom fizycznym, tak jak 
sprzedaż perfum musi być 
ewidencjonowana na kasie 
fiskalnej). Wartość sprzedaży 
to 1000 zł netto (1230 zł brutto). 
Julia po wykonaniu zlecenia 
wystawia rachunek o wartości 
1000 zł netto (1754,53 całkowity 
koszt zleceniodawcy, kwotę netto 
zwiększają składki ZUS i zaliczka 
na podatek dochodowy Julii).

Obciążenie influencerki: 

Zapłata: 

Strony rozliczają się barterowo, 
nie dochodzi do przekazania 
pieniędzy w gotówce lub 
przelewem. 

— 1230 zł

— 1754,53 zł (w tym opłacenie 
składek i zaliczki na podatek 
Julii), 

— obowiązek prowadzenia 
gospodarki magazynowej, 

—  konieczność 
zaewidencjonowania sprzedaży 
na kasie fiskalnej.

Różnica: agencja dopłaca 
do współpracy 524,53 zł 
(składki ZUS Julii), a także 
obciąża się prowadzeniem 
gospodarki magazynowej 
i ewidencjonowaniem sprzedaży 
na kasie fiskalnej.

Strony rozliczają się barterowo, 
nie dochodzi do przekazania 
pieniędzy w gotówce lub 
przelewem. Agencja odprowadza 
zaliczkę na podatek dochodowy 
Jerzego i składki do ZUS. 
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Rozliczenie
współpracy
z klientem4

Warunki współpracy agencji z klientem jest 
klamrą dla współpracy agencji z influencerem. 
To od ustaleń z klientem zależy, czy agencja 
będzie pośrednikiem w zawarciu umowy 
z influencerem oraz czy i w jaki sposób 
influencer otrzyma produkty, które ma 
promować. W konsekwencji kluczowym 
aspektem z perspektywy agencji jest 
rozgraniczenie obowiązków agencji oraz 
klienta już w momencie zawierania umowy. 
Poniżej zamieszczamy kwestie, które powinny 
zostać omówione z klientem i ujęte w umowie 
współpracy wraz z sugestiami dotyczącymi 
treści postanowień. 

Agencja może ustalić z klientem jeden z dwóch 
sposobów współpracy z influencerem:

A. Zawarcie umowy współpracy pomiędzy 
influencerem i klientem z agencją w roli 
pełnomocnika klienta,

B. Zawarcie umowy współpracy pomiędzy 
influencerem i agencją.

4.1 Strona umowy 
współpracy 
z influencerem
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4.4 Przeniesienie 
kosztu współpracy 

Agencja przejmując na siebie rozliczenie 
współpracy z influencerem powinna wliczyć 
w swoją marżę wiążące się z tym ryzyko 
oraz dodatkowy nakład czasu i pracy 
administracyjnej. Na ryzyko składa się 
w szczególności możliwość zakwestionowania 
umowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
lub Państwową Inspekcję Pracy. Należy wziąć 
poprawkę na to, że pełny koszt współpracy 
z influencerem jest znany dopiero po poznaniu 
sytuacji ubezpieczeniowej i podatkowej 
influencera.

4.2 Wynagrodzenie 
influencera

Umowa agencji z klientem powinna określać 
czy wynagrodzenie influencera będzie 
pokryte z ustalonego budżetu pieniężnego, 
czy z produktów przekazanych do promocji. 
Rozliczenie pieniężne generuje dla agencji mniej 
obowiązków i nakładu pracy. W razie rozliczenia 
barterowego (za przekazanie produktów) 
konieczne jest określenie sposobu przekazania 
produktów. 

Agencja powinna dążyć do pieniężnego 
rozliczenia współpracy z influencerem.

4.3 Przekazanie 
produktów

Kwestię przekazania produktów należy 
dookreślić w umowie z klientem wyłącznie 
jeżeli umowę z influencerem zawiera agencja 
reklamowa, a wynagrodzeniem influencera 
mają być produkty przekazane do promocji 
(rozliczenie barterowe). W tej sytuacji agencja 
ma dwa rozwiązania:

A. Zakup produktów od klienta i sprzedaż 
influencerowi. Jest to rozwiązanie mniej 
preferowane i bardziej obciążające dla 
agencji. Często wiąże się z koniecznością 
prowadzenia gospodarki magazynowej 
i zakupem kasy fiskalnej. 

B. Zakup od klienta vouchera na produkty, 
a następnie sprzedaż vouchera 
influencerowi. Agencja powinna dążyć 
do stosowania właśnie tego rozwiązania. 
Dzięki niemu nie podlega obowiązkowi 
prowadzenia gospodarki magazynowej 
i zmniejsza ryzyko prowadzenia ewidencji 
sprzedaży na kasie fiskalnej.

Z perspektywy agencji najwygodniejszym 
rozwiązaniem jest doprowadzenie do zawarcia 
umowy współpracy pomiędzy influencerem 
i klientem. W takiej sytuacji agencja odpowiada 
jedynie za prawidłowy przebieg współpracy 
z influencerem. Jest zwolniona z obowiązków 
podatkowych i ubezpieczeniowych 
występujących w razie zawarcia umowy 
z influencerem nieprowadzącym działalności 
gospodarczej. Dodatkową zaletą jest zdjęcie 
z agencji problemu rozliczania barterowego – 
wskazane problemy obciążają w tej sytuacji 
klienta. Taki schemat może jednak postawić 
agencję w roli podmiotu świadczącego usługi 
agencji pracy (agencja niejako pośredniczy 
w zawarciu umowy współpracy) i jako taki 
powodować konieczność wpisu agencji 
do rejestru agencji zatrudnienia. Z tego powodu 
kluczowe jest precyzyjne określenie usług 
świadczonych przez agencję lub występowanie 
agencji w roli pełnomocnika klienta.

Zawarcie umowy współpracy pomiędzy 
influencerem i agencją nakłada na agencję 
kadrowo-płacowe obowiązki rozliczenia 
umowy co wiąże się dodatkowymi kosztami 
operacyjnymi. Wystąpienie takich kosztów oraz 
ich oszacowanie jest konieczne już na etapie 
podjęcia z klientem negocjacji w przedmiocie 
wynagrodzenia za usługi świadczone przez 
agencję. Jak zostało wskazane powyżej, realne 
koszty zawarcia umowy z influencerem są 
znane dopiero po wyborze formy współpracy 
oraz jego sytuacji ubezpieczeniowej 
i podatkowej. Z tego powodu to rozwiązanie 
nie tylko obciąża agencję dodatkowymi 
obowiązkami, ale także wnosi konieczność 
wkalkulowania w cenę usług kosztów 
współpracy z influencerem. 
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Rekomendacje5 Rozliczenia z influencerami mogę mieć różne 
formy, ale dobrą praktyką jest przyjęcie przez 
agencję spójnego sposobu rozliczeń, który 
jednocześnie pozwoli agencji skutecznie 
rozliczyć współpracę na linii Klient -> Agencja 
-> Influencer a jednocześnie nie przeniesie 
na agencję zbyt dużej ilości obowiązków 
i ryzyka związanego z takim rozliczeniem. 

W każdym przypadku rekomendujemy 
współpracę z influencerami posiadającymi 
działalność gospodarczą, gdyż wtedy 
do rozliczenia wystarczy zawarcie umowy 
o współpracy i zapłata faktury za wykonaną 
przez influencera usługę. 

W przypadku braku możliwości współpracy 
z influencerem, który wystawia fakturę, 
najkorzystniejsze finansowo jest zawarcie 
umowy o dzieło dla uproszczenia stosując 
zawsze 20% koszty uzyskania przychodu. 
W tym przypadku należy wziąć pod uwagę 
konieczność dobrego sformułowania 
i udokumentowania umowy, aby nie została ona 
zakwestionowana w przyszłości jako umowa 
zlecenie. Stosownie zawartą umowę o dzieło 
najlepiej rozliczyć przelewem gotówkowym, aby 
uniknąć komplikacji wynikających z barteru. 

Taka metoda rozliczenia stosowana jest przez 
istniejących na rynku pośredników i taką 
metodę również rekomendujemy agencjom 
reklamowym. 

Rozwiązaniem, które również można 
zastosować, aby uniknąć problematycznego 
rozliczenia przez agencję współpracy 
z influencerem i przekazywania influencerowi 
produktów do reklamy, jest pełnienie przez 
agencję roli pełnomocnika klienta. W tym 
scenariuszu agencja działa w imieniu 
i na rzecz klienta, a zatem obowiązki związane 
z rozliczeniem współpracy pozostają po stronie 
klienta. Przyjęcie takiego modelu współpracy 
wymaga dostosowania umowy zawieranej 
z klientem i precyzyjnego określenia zakresu 
pełnomocnictwa.  
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Działajmy razem!

Dziękujemy, że zapoznałeś się  
z naszym przewodnikiem.

Jesteśmy świadomi, że nie jest to kompleksowe 
opracowanie omawiające wszelkie aspekty 

współpracy z influencerem, gdyż jest 
to materia wbrew pozorom rozległa. Mimo to, 
mamy nadzieję, że dzięki lekturze znalazłeś 

odpowiedzi na przynajmniej część Twoich pytań 
i wątpliwości.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej albo 
podzielić się swoimi wrażeniami — 

— skontaktuj się z nami!

SPG LEGAL

Sawicki i Wspólnicy Sp. K. 
ul. Alzacka 3c, 03-972 Warszawa 

https://spglegal.plSłowo na  
koniec
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Sawicki i Wspólnicy Sp. K. 
ul. Alzacka 3c, 03-972 Warszawa 

https://spglegal.pl

Zeskanuj i zapisz kontakt  
by mieć nas zawsze w zasięgu  

swojej ręki i telefonu.

Obserwuj nas w social mediach i bądź na bieżąco!

/ SPG LEGAL

https://www.facebook.com/SPG-Legal-107721118514825
https://www.linkedin.com/company/spglegal/
https://spglegal.pl
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