
Rewolucyjne zmiany w 
cenach transferowych 2019 



CENY TRANSFEROWE – ZMIANY 2019 



Minister Finansów wydał rozporządzenia wykonawcze do przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od

stycznia 2019 roku. Rozporządzania wykonawcze wydane zostały:

• w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2502) oraz w

zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2491);

• w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz.

2509) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2479);

• w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2515) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2487);

• w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów

powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2499) oraz w zakresie podatku

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2474);

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE



REWOLUCYJNE ZMIANY W CENACH 
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Uchylenie 
dotychczasowych 

art. 9a oraz 11 
ustawy o CIT 

Wprowadzenie 
nowego rozdziału 
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Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i 
mogą być stosowane  do transakcji realizowanych w 

roku podatkowym rozpoczynającym się po 
31 grudnia 2017 r. 
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TRANSFEROWYCH OD 2019 R.

zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia
dokumentacji cen transferowych. Zmianie uległ też sam mechanizm określenia progów dokumentacyjnych.

wydłużenie terminów - terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu local file oraz złożenie TP-R z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z
kolei termin na sporządzenie master file będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne - możliwość realizacji obowiązku posiadania master file poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio
dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Dodatkowo, wprowadzono cztery nowe zwolnienia
dokumentacyjne, obejmujące:

• transakcje kontrolowane zawierane między podmiotami krajowymi (pod pewnymi warunkami),
• transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów,
• transakcje kontrolowane, których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
• transakcje kontrolowane w zakresie przypisywania dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

zagraniczne podmioty powiązane, jeżeli przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują, że dochody te mają być opodatkowane poza
Rzeczpospolitą Polską.

ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD - zmianie ulegają elementy local file i master file, tak aby odzwierciedlały one wymogi
wynikające z wytycznych OECD.

Najważniejsze zmiany obejmują: 
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wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń (ang. safe harbours) - których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za
rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej
strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie.

kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej - rozwiązania umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie
metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych.

warunki stosowania korekty cen transferowych - korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w
roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.

nowoczesne raportowanie cen transferowych - zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP raportowaniem cen
transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

ujednolicenie pojęć i definicji - wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych umieszczone w jednym nowym rozdziale. Wprowadzenie ok. 10 kluczowych
definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.

doprecyzowanie adresata przepisów - – regulacje w zakresie cen transferowych mogą być stosowane bezpośrednio przez podatników. Konstrukcja
wprowadzanych regulacji Rozdziału 1a ustawy o CIT i Rozdziału 4b ustawy o PIT w sposób bezpośredni wskazuje, że adresatami tych przepisów są zarówno
organy podatkowe, jak i podatnicy. Doprecyzowanie kręgu adresatów powoduje, że podatnicy mogą stosować wprowadzane regulacje w sposób bezpośredni.
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DEFINICJA CENY RYNKOWEJ 

Cena transferowa jest terminem stosowanym w literaturze, jednak do 31.12.2018 r. nie została 
zdefiniowana w żadnej z polskich ustaw. 

„ceny ustanowione przez korporacje międzynarodowe w tzw. wymianie wewnątrzkorporacyjnej, tj. w 
transakcjach eksportowo-importowych między filiami a ich przedsiębiorstwem macierzystym”

„cenę ustaloną przez zakład sprzedający, wydział bądź spółkę-córkę przedsiębiorstwa 
wielonarodowego na produkt lub usługę dostarczaną do zakładu, wydziału bądź spółki-córki 

tego samego przedsiębiorstwa”

„ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów stosowane między 
przedsiębiorstwami powiązanymi i różniące się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, 

zawartych w warunkach porównywalnych przez partnerów niepowiązanych”



DEFINICJA CENY RYNKOWEJ 

Definicja – Ordynacja podatkowa art. 3 pkt 10 

„cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy
podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących
podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych

oraz podatku od towarów i usług”



DEFINICJA CENY RYNKOWEJ 

Definicja w nowych przepisach – art. 11a ust pkt 1 

„oznacza rezultat finansowy warunków ustalonych lub 
narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym 
cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik 

finansowy”



DEFINICJA CENY RYNKOWEJ 

Optymalizacje za pomocą ceny transferowej 

Cena transferowa a niższa cena zakupu - w wyniku stosowania cen transferowych pomiędzy podmiotami
powiązanymi należącymi do jednej grupy kapitałowej przedsiębiorstwa nabywające np. towary, korzystają z
niższych cen zakupu, jakie oferują im podmioty powiązane (w porównaniu do cen, jakie są w danym czasie
stosowane przez podmioty niezależne na rynku). Korzyść w postaci niższych kosztów zakupu/wytworzenia
towaru/usługi).

Cena transferowa a przewaga konkurencyjna - dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w transakcjach
opartych na przetargach/zamówieniach publicznych, negocjacjach z dostawcami/nabywcami

Cena transferowa a wynik finansowy - kształtowanie wyniku finansowego na potrzeby transakcji fuzji, przejęć,
łączenia się podmiotów gospodarczych. Przed planowaną transakcją połączenia podmiotu z podmiotem
niezależnym, podmiot działający w grupie kapitałowej korzysta z przywileju, jakim jest możliwość
przeprowadzania transakcji z innymi podmiotami powiązanymi mającymi na celu poprawę wyniku finansowego
przedsiębiorstwa.
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Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam lub inny podmiot
(powiązanie pośrednie) lub –małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego
stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden
podmiot (powiązanie osobowe)

Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co
najmniej jeden inny podmiot

Spółka niemająca osobowości prawnej02

01

03

Podatnik i jego zagraniczny zakład, w przypadku PGK – Spółka
Kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład

REDEFINICJA PODMIOTÓW 
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Znaczący wpływ wynikający z relacji właścicielskich, zarządczych lub kontrolnych

W aspekcie powiązań właścicielskich zachowany został próg 25%. 

Odnosi się on do:

udziału w kapitale, 

prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, 

jednostkach uczestnictwa, certyfikatach lub innych prawach związanych z uczestnictwem w zyskach lub w majątku lub ich ekspektatyw. 

Znaczący wpływ w aspekcie właścicielskim uwzględnia również obecnie istniejące powiązania o charakterze zarządczym i kontrolnym –
poprzez udział podmiotu w prawach głosu w organach zarządczych lub kontrolnych innego podmiotu / innych podmiotów. 

Próg 25% odnosi się do powiązań bezpośrednich i pośrednich. Użyty spójnik „lub” w odniesieniu do powiązań bezpośrednich i 
pośrednich dopuszcza scenariusz, gdy oba rodzaje powiązań występują jednocześnie. W takim przypadku limit 25% odnosi się łącznie

do powiązań bezpośrednich i pośrednich.

Na gruncie obowiązujących do 2017 roku regulacji powiązania kapitałowe mogły wynikać wyłącznie z udziału w kapitale innego 
podmiotu, co w praktyce powodowało, że obecność w strukturze grupy kapitałowej np. funduszu inwestycyjnego lub fundacji 

powodowało przerwanie łańcucha powiązań. 

!
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Znaczący wpływ wywierany przez osobę fizyczną

Rozszerzenie katalogu powiązań o sytuacje, w której istnieje osoba fizyczna, mogąca w istotny sposób wpływać na
kluczowe decyzje gospodarcze podejmowane przez podmiot, pomimo braku formalnego umocowania w organach
stanowiących lub kontrolnych.

Decyzje te mogą obejmować np.:

• wskazywanie przez osobę fizyczną członków organów zarządzających lub nadzorujących u podatnika,
• podejmowanie decyzji o rezygnacji z części działalności,
• wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub
• przejęciu pewnego zakresu działalności od podmiotu powiązanego.

Decyzje te mogą być powodowane innymi czynnikami niż czysto ekonomiczne i mogą nie odzwierciedlać
zachowania podmiotów niepowiązanych w porównywalnych okolicznościach.

Obowiązujące regulacje nie dawały organom podatkowym możliwości oceny takich decyzji pod
kątem ich rynkowości z uwagi na brak formalnej podstawy do stwierdzenia zaistnienia
powiązań pomiędzy podatnikiem a taką osobą fizyczną, w szczególności w sytuacji, w której w
strukturze grupy funkcjonowały podmioty, które powodowały przerwanie łańcucha powiązań
kapitałowych (np. fundacje, trusty czy fundusze inwestycyjne).

!



REDEFINICJA PODMIOTÓW 
POWIĄZANYCH 

Powiązania o charakterze rodzinnym

Wywieranie znaczącego wpływu to również pozostawanie w związku małżeńskim albo 
występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. 

W rezultacie, sam fakt zaistnienia powiązań o charakterze rodzinnym pomiędzy dwoma 
podmiotami jest wystarczający do uznania je za podmioty powiązane w rozumieniu 

wprowadzanych regulacji.
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Pojęcie udziału pośredniego 

Udział pośredni to sytuacja, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za
pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów.

Wielkość udziału pośredniego, powinna być liczona niezależnie od ilości podmiotów występujących pomiędzy
podatnikiem a podmiotem powiązanym.

Podstawową zasadą jest wskazanie, że wielkość udziału pośredniego określona jest jako wielkość udziału albo
prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu
pośredniego posiadania udziału lub prawa – w przypadku, gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te
podmioty są równe, a gdy wartości te są różne, należy brać pod uwagę najniższą z wielkości.

Ponadto, w sytuacji gdy podmioty łączy więcej niż jeden pośrednio posiadany udział lub prawo, udział pośredni
określa się jako sumę wielkości wszystkich pośrednio posiadanych udziałów lub praw w tym podmiocie.
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Pojęcie udziału pośredniego 

25%
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100%
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Klauzula antyabuzywna

Zakres podmiotów powiązanych regulowanych w ustawie o PIT i CIT dotyczy nie tylko powiązań krajowych, ale również
zagranicznych.

W sytuacji występowania „sztucznych” struktur właścicielskich lub podmiotów, jeżeli zostały one umieszczone w
strukturze tylko w celu przerwania łańcucha powiązań, wszystkie podmioty występujące w takiej strukturze uznawane
są za podmioty powiązane.

W celu ustalenia podmiotów powiązanych uwzględnia się wszystkie podmioty, w tym również takie, które miały
przerwać łańcuch powiązań, np. firmanctwo, powiązania o charakterze cyrkularnym (np. podmiot A posiada udziały B,
podmiot B w podmiocie C, a podmiot C w podmiocie A).

Zagraniczne trusty oraz fundacje prawa prywatnego.

W strukturach z tymi podmiotami beneficjent trustu / fundacji prawa prywatnego jest podmiotem niepowiązanym ze spółką operacyjną
działającą pod trustem / fundacją prawa prywatnego, co w efekcie czyni beneficjenta podmiotem niepowiązanym ze spółką operacyjną.
Klauzula antyabuzywna eliminuje obchodzenie powiązań w sposób zaprezentowany w tym przykładzie i skutkuje uznaniem beneficjenta za
podmiot powiązany ze spółką operacyjną, jak również powoduje, że wszelkie ewentualne transakcje zawierane z takim zagranicznym
trustem / fundacją prawa prywatnego (a przede wszystkim z podmiotami od nich zależnymi) traktowane będą jako transakcje kontrolowane
(z uwagi na uznanie takiego podmiotu za podmiot powiązany.
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POJĘCIE TRANSAKCJI 

Wprowadzona definicja transakcji kontrolowanej ma za zadanie zastąpić obecnie używane w regulacjach dotyczących cen
transferowych pojęcia „transakcje oraz inne zdarzenia jednego rodzaju”.

04
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Pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania gospodarcze (w tym działania o charakterze handlowym,
kapitałowym, finansowym i usługowym), których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań
stron.

Wprowadzenie stosunkowo szerokiej definicji transakcji kontrolowanej ma na celu objęcie nią również zagadnień, które mogą nie
być uznawane za transakcje w potocznym rozumieniu tego słowa, takich jak między innymi restrukturyzacje, umowy o podziale
kosztów (CCA), umowy spółki osobowej, umowy o współpracy czy też umowy o zarządzanie płynnością.

Do tej pory nie istniała legalna definicja pojęcia „transakcja” na gruncie cen transferowych. Brak takiej definicji – i próby
interpretowania na podstawie definicji słownikowej – powodowały wątpliwości zarówno po stronie podatników, jak i organów
podatkowych, w tym dotyczące istnienia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wprowadzenie definicji
ma na celu usunięcie tych wątpliwości.



Transakcja kontrolowana – oznacza
identyfikowane na podstawie rzeczywistych
zachowań stron działania o charakterze
gospodarczym, w tym przypisywanie
dochodów do zagranicznego zakładu,
których warunki zostały ustalone lub
narzucone w wyniku powiązań.

▪ Za transakcje lub inne zdarzenia
mające istotny wpływ na wysokość
dochodu (straty) podatnika uznaje
się transakcje lub inne zdarzenia
jednego rodzaju, których wartość
przekracza w roku podatkowym
równowartość 50 000 00 euro,

▪ Istotność transakcji mierzona jest
w oparciu o przychody osiągnięte
w poprzednim roku podatkowym

POJĘCIE TRANSAKCJI 

Poprzednie brzmienie przepisów  Nowe przepisy

W nowej ustawie dokonano recharakteryzacji pojęcia 
transakcji kontrolowanej oraz jej wpływu na przychody 

podatnika  
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Zgodnie z art. 11k ust. 3. Ustawy o CIT

Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od
przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych,
finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2) strony kosztowej i przychodowej (czyli transakcji zakupowych i sprzedażowych).



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

Progi ustalone są odrębnie dla każdego zbioru pojedynczych transakcji kontrolowanych o
charakterze jednorodnym – co oznacza, że wartości pojedynczych transakcji
kontrolowanych o jednorodnym charakterze na potrzeby określenia obowiązku
sporządzania dokumentacji cen transferowych sumuje się i następnie określa się, do
której z kategorii transakcji wskazanych w ust. 2 można zakwalifikować transakcje
jednorodne.

Po wybraniu kategorii transakcji zsumowaną wartość pojedynczych transakcji
kontrolowanych o jednorodnym charakterze odnosi się do progu przewidzianego dla
danej kategorii transakcji.

Ustalenie progu wartości transakcji 



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

• Wartość transakcji określa się na podstawie
wystawionych lub otrzymanych dokumentów
księgowych, umów lub otrzymanych płatności

• Na potrzeby ustalania progu dokumentacyjnego
przyjmuje się wartości pomniejszone o podatek VAT

10 milinów PLN 

- Transakcje 
towarowe,

- Transakcje 
finansowe  

2 miliony PLN 

- Transakcje 
usługowe, 

- Pozostałe 
transakcje  

100 tysięcy PLN

- Transakcje z 
rajami 
podatkowymi,

- Umowy spółek 
osobowych,

- Umowy 
wspólnego 
przedsięwzięcia



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

suma gwarancyjna – w przypadku poręczenia lub gwarancji;3

wartość nominalna - w przypadku emisji obligacji;2

wartość kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;1

wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej - w przypadku
pozostałych transakcji.

5

wartość przypisanych przychodów lub kosztów - w przypadku
przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;

4

Wartość transakcji:



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe
określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.;

3

umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została
wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych;

2

otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego;1

Wartość transakcji określa się na podstawie:



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

Wartość transakcji w walucie obcej

Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

Podatnik zawarł z podmiotami powiązanymi następujące transakcje (przy założeniu, że każda z
wymienionych transakcji kontrolowanych ma jednorodny charakter):

• zakupu surowców do produkcji od ich dystrybutora o wartości 4 000 000 złotych rocznie,
• zakupu towarów handlowych od centralnego dystrybutora w celu dalszej odprzedaży o wartości 11 000

000 złotych rocznie oraz
• zakupu półproduktów od ich producenta o wartości 7 000 000 złotych rocznie.

Wszystkie te transakcje mieszczą się w kategorii transakcji ”transakcje towarowe”, dla której próg, od
którego powstanie obowiązek dokumentacyjny, wyniesie 10 000 000 złotych.

W celu stwierdzenia istnienia obowiązku dokumentacyjnego, wartość poszczególnych transakcji należy
odnieść odrębnie do progu wskazanego w ustawie.

W rezultacie, spośród trzech wskazanych powyżej transakcji, obowiązkowi sporządzenia lokalnej
dokumentacji cen transferowych podlegać będzie jedynie zakup towarów handlowych od centralnego
dystrybutora w celu dalszej odprzedaży, ponieważ jedynie wartość tej transakcji przekracza próg wskazany
w ustawie.

Przykład ustalenia progu wartości transakcji 



TRANSAKCJE O CHARAKTERZE 
JEDNORODNYM 



TRANSAKCJE O CHARAKTERZE 
„JEDNORODNYM”

Pojęcie transakcji o charakterze jednorodnym  

Na potrzeby określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji powinna zostać wzięta pod
uwagę wartość transakcji o charakterze jednorodnym:

• bez względu na liczbę podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja
kontrolowana,

• dokumentów księgowych oraz

• ilość dokonanych lub otrzymanych płatności.



TRANSAKCJE O CHARAKTERZE 
„JEDNORODNYM”

Pojęcie transakcji o charakterze jednorodnym  

Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu
transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen
transferowych, takich jak np.

• istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także
• sposób kalkulacji ceny,
• istotne warunki płatności, itd.

Jeśli są one do siebie zbliżone w ramach kilku przepływów, to poszczególne przepływy powinny
być agregowane jako jedna transakcja o charakterze jednorodnym.



TRANSAKCJE O CHARAKTERZE 
„JEDNORODNYM”

Pojęcie transakcji o charakterze jednorodnym  

Jednocześnie, ustawa wskazuje, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy dana transakcja
kontrolowana ma charakter jednorodny. Czynniki te to:

• jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz

• kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 1 pkt
1, oraz

• metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, oraz

• inne istotne fakty i okoliczności transakcji kontrolowanej.



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH 



TEST RYNKU PRACY
Wprowadzono szereg zwolnień dokumentacyjnych: 

✓ Transakcje zawierane przez podmioty krajowe,
które nie korzystają ze wskazanych zwolnień
podatkowych i nie ponoszą straty podatkowej,

✓ Transakcje objęte APA, 

✓ Transakcje między podmiotami w ramach PGK, 

✓ Przypisanie dochodu do zagranicznego zakładu 
położonego w RP, jeżeli dochód opodatkowany jest w 
innym państwie, 

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH 

✓ Transakcje których wartość w całości trwale nie stanowi
przychodu albo kosztu uzyskania przychodu z
wyłączeniem: transakcji finansowych, transakcji
kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji,
środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych,

✓ Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
wyłącznie przez Skarb Państwa albo JST,

✓ Transakcje w których cena została ustalona w przetargu
publicznym (nieograniczonym) na podstawie PZP,

✓ Transakcje pomiędzy grupą producentów rolnych, a ich
członkami w zakresie sprzedaży produktów rolnych i
towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH DLA TRANSAKCJI Z 
PODMIOTAMI KRAJOWYMI 



TEST RYNKU PRACYAby transakcja została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego muszą zostać spełnione, przez

każdy z podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji, następujące warunki:

✓ Transakcja jest zawierana wyłącznie przez podmioty
powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

✓ Podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 6 Ustawy o CIT.

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH DLA TRANSAKCJI Z 
PODMIOTAMI KRAJOWYMI 

✓ Podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a.

✓ Podmioty nie poniosły straty podatkowej,



NOWY LIMIT DLA MASTER FILE 



TEST RYNKU PRACY
Do przedłożenia dokumentacji master file zobowiązane będą podmioty:

Dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie
finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną)

Których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku
obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość

NOWY LIMIT DLA MASTER FILE 



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 

Art. 11c [Obowiązek ustalania cen transferowych przez podmioty powiązane]

Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód
niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych
powiązań.

Art. 11k [Lokalna dokumentacja cen transferowych]

1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Art. 11q [Zakres elementów dokumentacji cen transferowych]

1. Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:
1) opis podmiotu powiązanego;
2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
3) analizę cen transferowych, w tym:

a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznane za porównywalne do
warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo

b) analizę wykazującą zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą zgodności” -
w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej
staranności;

ART. 11c ; 11k ; 11q 



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 

Nowe podejście do ceny rynkowej 

Przepisy definiują warunki, na jakich powinny być zawierane transakcje pomiędzy podmiotami
powiązanymi wskazując, że warunki te nie powinny odbiegać od warunków, jakie zostałyby
ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Przepis adresowany jest również do podatników (podmiotów powiązanych) wprost implikuje
obowiązek stosowania przez nich cen rynkowych – zgodnie z posiadaną w tym momencie
najlepszą wiedzą – już w chwili zawierania transakcji kontrolowanej.

W przypadku stwierdzenia, że w wyniku istniejących powiązań warunki pomiędzy podmiotami
powiązanymi różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w
wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów (czyli również ponosi stratę) albo wykazuje
dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały
– organ podatkowy ma prawo określić dochody albo wysokość straty podatnika bez
uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 

Uchylenie przepisu art. 19 ust. 4 CIT, który przewidywały możliwość zastosowania sankcyjnej, 50% stawki opodatkowania w przypadku wystąpienia
łącznie dwóch przesłanek. Po pierwsze, organ musiał dowieść, że warunki transakcji różniły się od warunków rynkowych, czego skutkiem było zaniżenie
dochodu, po drugie podatnik nie przedłożył przed organem dokumentacji cen transferowych.

Art. 19 ust 4 CIT sankcjonował podatników wyłącznie za nieposiadanie dokumentacji cen transferowych

Art. 19 ust 4 CIT nie sankcjonował podatników za stosowanie w rozliczeniach nierynkowych zasad rozliczania.

Nie istniała podstawa do sankcjonowania podatnika, który pomimo że posiada kompletną dokumentację cen transferowych, nie stosuje zasady ceny
rynkowej i zaniża podstawę opodatkowania

Sankcje ograniczały się do opodatkowania 19% lub sankcyjnym podatkiem CIT dochodu podatnika uwzględniającego dokonaną przez organ korektę
wyniku podatkowego



WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ



TEST RYNKU PRACY
Uproszczone zasady rozliczeń są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji , tj. pożyczek oraz
usług o niskiej wartości dodanej

USLUGI O NISIEJ WARTOŚCI DODANEJ POŻYCZKI 

Organu odstąpią od określenia oprocentowania jeżeli:

Ich oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o rodzaj bazowej
stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra
Finansów,

Nie przewiduje się dodatkowych opłat związanych z obsługą
pożyczek,!

!
Suma pożyczek udzielonych oraz pożyczek otrzymanych od
podmiotów powiązanych (poziom liczony odrębnie) wynosi nie
więcej niż 20 000 00 PLN

!

Zostały one udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz

Organu odstąpią od określenia wysokości narzutu jeżeli:

Narzut wynosić będzie nie więcej niż 5% kosztów (w przypadku
ich nabycia) oraz nie mniej niż 5% kosztów (w przypadku ich
świadczenia)

!
Usługobiorca posiada kalkulacje obejmującą rodzaj i wysokość
kosztów uwzględnionych w kalkulacji oraz sposób zastosowania i
uzasadnienie wyboru kluczy alokacji kosztów

!

WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ

!



WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ

Zgodnie ze nowymi przepisami przez usługi o niskiej wartości dodanej rozumie się usługi, które:

➢ zostały wymienione w załączniku nr 6 od ustawy o CIT lub są usługami o podobnym charakterze (w 
szczególności: usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa, 
usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi komunikacji i promocji, usługi prawne, 
usługi w zakresie podatków, usługi administracyjno-biurowe);

➢ mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy,

➢ nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;

➢ wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza
2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;,

➢ nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odsprzedaży usług nabytych 
we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).



,,Bezpieczne oprocentowanie” pożyczki: 

• Określone zostało w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w
sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen
transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku
dochodowego od osób prawnych.

•Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ



Zgodnie z Rozporządzeniem aby pożyczka mogła skorzystać z safe harbour muszą zostać spełnione warunki w 
zakresie oprocentowania:

1) rodzaj bazowej stopy procentowej  wynosi dla pożyczek: 
a) w złotych – WIBOR 3M,
b) w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M, 
c) w euro – stanowi EURIBOR 3M, 
d) we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M, 
e) w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, 

2) marża: 
a) wynosi 2 punkty procentowe,
b) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości 2 pkt. procentowych, w

przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera – i jest
marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ



NOWE DEFNICJE METOD WYCENY 



W jednym z rozporządzeń wykonawczych do ustawy

zastępującym obecne rozporządzenie z dnia 10 września

2009 r. zredefiniowano metody ustalania cen transferowych

i ujednolicono je z przyjętymi przez OECD. Największą

modyfikację przeszły definicje metody ceny odsprzedaży

oraz koszt plus, w których zakwalifikowano wyłączenie

kosztów ogólnego zarządu jako niewchodzącego w skład

bazy kosztowej.

NOWE DEFNICJE METOD WYCENY 



Metoda ceny odprzedaży polega na kalkulacji ceny
zakupu towaru lub usługi od podmiotu powiązanego w
drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej
usługi od podmiotu niepowiązanego o marże ceny
odprzedaży.

1

Metoda koszt plus polega na ustaleniu ceny
przedmiotu transakcji kontrolowanej na poziomie
sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, kalkulowanego w
odniesieniu do bazy kosztowej.

2

Marża ceny odprzedaży powinna zapewnić podmiotowi
odprzedającemu pokrycie jego kosztów bezpośrednich i
pośrednich, związanych z odprzedażą przedmiotu transakcji
kontrolowanej oraz zapewnić zysk, odpowiedni do pełnionych
przez ten podmiot funkcji, angażowanych aktywów i
ponoszonego ryzyka.

3

Przez bazę kosztową rozumie się sumę kosztów
bezpośrednio lub pośrednio związanych z
wytworzeniem we własnym zakresie lub nabyciem
przedmiotu transakcji kontrolowanej.

4

NOWE DEFNICJE METOD WYCENY 



NOWA METODA PODATKOWA 



Dokonano uregulowania metody weryfikacji cen transferowych, stwierdzając iż do weryfikacji ceny transferowej stosować należy metodę najbardziej 
odpowiednią w danych okolicznościach.   

NOWA METODA PODATKOWA 

• Cechy charakterystyczne dóbr, usług lub
innych świadczeń,

• Przebieg transakcji w tym funkcje jakie
wykonują podmioty w porównywanych
transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane
przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz
ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność
stron transakcji do pełnienia danej funkcji
oraz ponoszenia danego ryzyka,

• Warunki transakcji określone w
umowie, porozumieniu, lub innym
dowodzie dokumentującym te
warunki ,

• Warunki ekonomiczne występujące w
czasie i miejscu, w którym dokonano
transakcji,

• Strategie gospodarczą.

Określając metodę najbardziej odpowiednią Organy podatkowe powinny brać pod uwagę kwestie takie jak: 



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 

Przykład stosowania nowej metody wyceny 

W branży przetwórstwa ropy naftowej i gazu typowe jest stosowanie metod kalkulacji cen
produktów ropopochodnych w oparciu o notowania giełdowe produktów podstawowych (np.
ropy naftowej określonego typu), korygując następnie te notowania o koszty transportu oraz
inne zmienne (np. uwzględniające różnice pomiędzy produktem podstawowym a produktem
wycenianym, który nie jest bezpośrednio notowany). Metoda ta nie spełnia kryteriów uznania
jej za jedną z pięciu metod podstawowych.

Drugim przykładem może być zastosowanie technik wyceny jako metody kalkulacji ceny
transferowej. Sytuacja taka jest często spotykana np. w branży nieruchomości, gdzie ze względu
na brak dostatecznie porównywalnych przedmiotów transakcji nie istnieje praktyczna możliwość
określenia – i późniejszej weryfikacji – ceny transferowej (np. w transakcji zbycia nieruchomości)
w sposób inny, niż poprzez wycenę. Wycena taka, sporządzana przez rzeczoznawcę, również nie
spełniała kryteriów uznania jej za jedną z 5 metod podstawowych.



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 

Stosowanie nowych metody wyceny 

Organ podatkowy zobowiązany jest do stosowania w pierwszej kolejności metody, która została
zastosowana przez podatnika.

Jednocześnie, jeśli metoda ta nie będzie metodą najbardziej odpowiednią w danych
okolicznościach, organ podatkowy ma prawo do oceny warunków rynkowych w transakcji za
pomocą metody, która zostanie uznana za najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.

Jeżeli podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji, to organ podatkowy odstępuje od
zastosowania jakiejkolwiek metody, a jeśli podmioty niepowiązane zawarłyby inną transakcję –
organ podatkowy szacuje dochód w oparciu o najbardziej odpowiednią metodę dla transakcji
właściwej.



ZASADY WYCENY RESTRUKTURYZACJI 



Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych przez pojęcie restrukturyzacji – rozumie się reorganizację:

a) obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie
obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz

b) wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub
kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik
finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym
przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym
samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia;

ZASADY WYCENY RESTRUKTURYZACJI 



W przypadku restrukturyzacji badanie porównywalności obejmuje również następujące etapy:

1) identyfikację relacji handlowych lub finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi przed i po restrukturyzacji, obejmującą:

a) prawidłową identyfikację faktycznych transakcji, składających się na restrukturyzację, w szczególności poprzez określenie faktycznych
funkcji, ryzyk i aktywów podmiotów powiązanych przed i po restrukturyzacji, w tym zdolności podmiotów powiązanych do realizacji
przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji, ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów,

b) analizę przyczyn gospodarczych przeprowadzonej restrukturyzacji, jak również oczekiwanych w wyniku restrukturyzacji korzyści, w
szczególności efektów synergii,

c) analizę opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych;

2) określenie skutków podatkowych faktycznych transakcji, składających się na restrukturyzację;

3) określenie, w jakim zakresie w rezultacie restrukturyzacji doszło do przeniesienia potencjału do generowania zysku, w szczególności wskutek
przeniesienia wartościowych aktywów lub praw do tych aktywów, w tym wartości niematerialnych, lub rozwiązania lub istotnego renegocjowania
istniejących umów, lub przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

4) określenie, czy należne jest wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji uwzględniające wartość przeniesionego potencjału do generowania zysku;

ZASADY WYCENY RESTRUKTURYZACJI 



5) jeżeli wynagrodzenie jest należne – określenie, czy jego wysokość jest zasadna, w szczególności przy uwzględnieniu:

a) przychodów i zysków, jakie mogły być oczekiwane przez podmiot przenoszący, jeżeli do restrukturyzacji by nie
doszło,

b) obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z innych przepisów prawa, przy czym takie odszkodowanie
podlega ocenie w świetle tego, czy w danych okolicznościach podmioty niepowiązane zgodziłyby się na takie
odszkodowanie i czy odszkodowanie przewidziane w innych przepisach prawa nie jest za wysokie albo za niskie w
stosunku do odszkodowania, na które zgodziłyby się w danych okolicznościach podmioty niepowiązane,

c) relacji między wynagrodzeniem z tytułu restrukturyzacji a oczekiwanym przez podmiot przenoszący
wynagrodzeniem z transakcji z podmiotem przejmującym.

Jeżeli do określenia wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji została wybrana technika wyceny oparta o wycenę przyszłych
oczekiwanych korzyści ekonomicznych, to wycenie podlegają łącznie przenoszone funkcje, aktywa, kategorii ryzyka, w tym
korzyści, efekty synergii oraz szanse.

ZASADY WYCENY RESTRUKTURYZACJI 



ZASADY USTALANIA CENY RYNKOWEJ 

Przykłady działań restrukturyzacyjnych 

• połączenie,
• podział i przejęcie podmiotów,
• przeniesienie aktywów (w tym wartości niematerialnych) o kluczowym znaczeniu dla

prowadzonej działalności,
• przeniesienie całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
• przeniesienie praw wynikających z istotnych umów,
• istotna zmiana profilu funkcjonalnego danego podmiotu – przejęcie nowych, istotnych funkcji

lub zaprzestanie ich wykonywania,
• umowna zmiana warunków współpracy, jeśli istotnie zmienia dotychczasowy rozkład ryzyk i

korzyści,
• transfer baz klientów,



ELEMENTY DOKUMENTCJI CEN 
TRANSFEROWYCH



ZAKRES DOKUMENTACJI LOKALNEJ 



ZAKRES DOKUMENTACJI LOKALNEJ 

1. Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:

1) opis podmiotu powiązanego;

2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;

3) analizę cen transferowych, w tym:

a) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznane

za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo

b) analizę wykazującą zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną

dalej „analizą zgodności” - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych

lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;

4) informacje finansowe.

ART. 11q



opis podstawowej działalności podmiotu (przedmiot działalności, rynki geograficzne, na
których podmiot prowadzi działalność);3

opis struktury zarządczej podmiotu powiązanego w relacji z grupą podmiotów powiązanych, w tym
wskazanie podmiotu, podmiotów lub ośrodków decyzyjnych do których raportowane są wyniki lub
które faktycznie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji przez podmiot powiązany

2

schemat struktury organizacyjnej wraz z wykazem komórek organizacyjnych oraz liczby osób
przypisanych do tych komórek;

1

opis branży i otoczenia rynkowego ( w tym wpływ warunków ekonomicznych i regulacyjnych
oraz wskazanie kluczowych konkurentów);4

ELEMENTY DOKUMENTACJI LOKALNEJ 
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Informacje o podatniku

opis strategii gospodarczej;
5

informację o przeniesieniach istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających
wpływ na podmiot powiązany, przeprowadzonych w roku obrotowym lub w roku
poprzedzającym rok obrotowy;

5



Numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz 
z określeniem jego rodzaju;

3

Siedziba lub miejsce zarządu;2

Nazwy podmiotów powiązanych;1

Przedmiot podstawowej działalności;4

ELEMENTY DOKUMENTACJI LOKALNEJ
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Dane identyfikujące podmioty powiązane biorące udział w 
transakcji

Informacje dotyczące rodzaju powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami
5

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29  grudnia 2018 roku w sprawie  dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz.U. 2018 poz. 2479)



Analiza funkcjonalna zawierająca opis funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk, w
tym zdolności do ich ponoszenia;

3

Informację o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej;2

Przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej1

Sposób kalkulacji ceny wraz z przyjętymi założeniami4

ELEMENTY DOKUMENTACJI LOKALNEJ
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Opis transakcji

Wartość transakcji z podziałem na kontrahentów oraz wskazanie otrzymanych lub przekazanych
płatności związanych z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych
wierzytelności;

5

Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji;6

Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie
porozumienia cenowe, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczypospolita
Polska wydane przez te administracje

7



Opis pozwalający na przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji 
kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego lub innych informacji w nim zawartych.2

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego, jeśli podmiot powiązany był 
zobowiązany do jego sporządzenia na podstawie przepisów o rachunkowości,1

ELEMENTY DOKUMENTACJI LOKALNEJ
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Informacje finansowe



ELEMENTY DOKUMENTACJI LOKALNEJ

Obligatoryjny element dokumentacji:

Analiza danych porównawczych;

Analiza zgodności.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29  grudnia 2018 roku w sprawie  dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz.U. 2018 poz. 2479)



ELEMENTY DOKUMENTACJI LOKALNEJ

Elementy dodane Elementy usunięte

• Odniesienie ceny transferowej do wyniku analizy
porównawczej, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli takie
wystąpiły.

• Algorytm kalkulacji wynagrodzenia

• Wskazanie w analizie funkcjonalnej istotnych zmian
w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego

• Brak określenia profilu funkcjonalnego podmiotów
biorących udział w transakcji kontrolowanej.

• Przedstawienie wartości transakcji z podziałem
na poszczególnych kontrahentów oraz wskazanie ich
przedmiotu działalności.

• Brak obowiązku wskazywania strony internetowych

podmiotów, z którymi realizują transakcje.



DOKUMENTACJA GRUPOWA (MASTER 
FILE)



TEST RYNKU PRACY
Do przedłożenia dokumentacji master file zobowiązane będą podmioty:

Dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie
finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną)

Których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku
obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE MASTER FILE 

Wprowadzono możliwość 
spełnienia wymogu 

posiadania master file 
poprzez wykorzystanie w tym 

celu dokumentacji 
sporządzonej przez inny 
podmiot z grupy, w tym 

również w języku angielskim.  



2. Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:

1) opis tej grupy;
2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
3) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
4) informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

ART. 11q ust. 2

ZAKRES DOKUMENTACJI GRUPOWEJ



ELEMENTY DOKUMENTACJI 
GRUPOWEJ

❑ Opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących 
w jej skład,

❑ Opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:
• opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,
• opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich 

grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze 
wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,

• wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w 
zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do
świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do 
alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,

• zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach 
grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane 
istotne aktywa,

• informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach,
połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej;

Opis grupy kapitałowej1



ELEMENTY DOKUMENTACJI 
GRUPOWEJ

❑Ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i

prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających

funkcjami badawczo-rozwojowymi,

❑Wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem

podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,

❑Opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i

prawnych,

❑Ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz

ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub

rekompensaty.

Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych2



ELEMENTY DOKUMENTACJI 
GRUPOWEJ

❑Ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania

zawartych z podmiotami niepowiązanymi,

❑Wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca

sprawowania faktycznego zarządu,

❑Ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi

Opis istotnych transakcji finansowych tej grupy3



ELEMENTY DOKUMENTACJI 
GRUPOWEJ

❑Roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy,

❑Wykaz i zwięzły opis zawartych przez podmioty powiązane grupy kapitałowej jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub

innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami

Informacje finansowe i podatkowe grupy4



TERMINY



TERMIN NA SPORZĄDZENIE 
DOKUEMNTACJI LOKALNEJ

Podatnicy, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym, obowiązani do złożenia
oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2019 do końca 9 miesiąca po
zakończeniu roku obrotowego.

Dokumentacje cen transferowych za rok 2019 należy sporządzić do 30 września 2020 potwierdzając fakt,
jej posiadania i stosowania cen rynkowych poprzez składanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji
cen transferowych i stosowania rynkowych cen.

.
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TERMIN NA SPORZĄDZENIE 
DOKUMENTACJI GRUPOWEJ

Termin załączenia dokumentacji grupowej 

Termin na sporządzenie dokumentacji grupowej wynosi 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
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TERMINY – WYDŁUŻENIE W RAMACH 
TARCZY 2.0

Ważne!
Wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy wyłącznie 

podmiotów powiązanych, których rok podatkowy był krótszy niż 12 miesięcy i kończył się 
przed 31 grudnia 2019 roku.

➢ Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
wydłużony został do 30 września 2020 roku

➢ Termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych dokumentacji
grupowej wydłużono do 31 grudnia 2020 roku.



ZMIANY W SPOSOBIE SPORZĄDZANIA 

DOKUMENTACJI - UŁATWIENIA,

CZY UTRUDNIENIA DLA PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH?

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji.

Ujednolicenie wymaganych informacji w zakresie dokumentacji grupowej z Wytycznymi OECD.



ANALIZA PORÓWNAWCZA



Analiza porównawcza  i analiza zgodności 

Jeżeli transakcja objęta jest obowiązkiem dokumentacyjnym, w dokumentacji lokalnej, konieczne będzie
sporządzenie dla niej analizy porównawczej, a jeżeli nie będzie to możliwe to dokumentacja lokalna
powinna zawierać analizę zgodności, wykazującą zgodność warunków transakcji kontrolowanej z
warunkami rynkowymi. Szczegółowe informacje na temat zawartości analizy porównawczej zawiera
rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych.

.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Od 2019 roku stanowi obligatoryjny element dokumentacji cen
transferowych.

W przypadku braku możliwości sporządzenia analizy porównawczej,
podatnik zobowiązany jest przygotować opis analizy zgodności.



W zakresie analizy cen transferowych:

a) wskazanie metody zastosowanej w celu weryfikacji zgodności warunków danej transakcji kontrolowanej, z warunkami jakie zostałyby

ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi wraz z uzasadnieniem jej wyboru (umieszczone także w arkuszu kalkulacyjnym);

b) wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w toku analizy cen transferowych, o ile ma to zastosowanie w ramach metody

wskazanej w lit. a, wraz z uzasadnieniem wyboru (umieszczone także w arkuszu kalkulacyjnym);

c) opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania

oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby analizy;

d) wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami

niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych

do analizy, lub odrzuconych;

e) wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku;

f) uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy w przypadku jego zastosowania;

g) opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania;

h) wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania

Elementy analizy porównawczej: 

ANALIZA PORÓWNAWCZA



W przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych

lub nie jest możliwe jej sporządzenie przy zachowaniu należytej staranności, należy sporządzić analizę zgodności, przy czym w

przypadku zastosowania metody techniki wyceny, opis tej analizy zawiera:

• uzasadnienie wyboru dla zastosowanej techniki wyceny lub standardu wyceny;

• opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny;

• opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń dla wskaźników stosowanych w wycenie oraz

opis sposobu kalkulacji tych wskaźników;

• opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy – w

przypadku, gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga oparcia analizy o prognozy;

• analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny;

• uzasadnienie dla przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej;

• odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeśli wystąpiły.

Elementy opisu analizy zgodności: 

ANALIZA PORÓWNAWCZA



Opis zgodności może zawierać m.in.:

ANALIZA PORÓWNAWCZA

• wyceny niezależnych ekspertów (w tym również: operaty, opinie, ekspertyzy, inne),

• ogólnodostępne analizy rynkowe czy branżowe (np. rynku nieruchomości),

• powszechnie używane w danej branży notowania rynkowe lub inne dane na temat stosowanych cen (w przypadku gdy nie mogą one zostać
uznane za dane do przygotowania analizy porównawczej),

• informacje na temat ofert cenowych (w tym danych z serwisów internetowych), warunków rozstrzygniętych przetargów, taryf, wskaźników, 
mnożników itp. mogących mieć pośrednio zastosowanie do analizowanych transakcji (w przypadku gdy nie mogą one zostać uznane za dane do 

przygotowania analizy porównawczej),

• dane dostępne wewnętrznie dla podatnika (np. umowy z kontrahentami, polityki wewnętrzne firmy, inne),

• Analizy dotyczące:
cyklu życia produktu,

wartości odtworzeniowej, wartości rezydualnej,
kosztu alternatywnego (np. strat jakie zostałyby poniesione przez podatnika w sytuacji, gdyby transakcja nie została zawarta),

korzyści stron transakcji, zwrotu na inwestycji,
innych opcji realistycznie dostępnych dla podatnika,

• odniesienie do ogólnej sytuacji ekonomicznej,
• odniesienie do Wytycznych OECD oraz rezultatów prac JTPF.



WYTYCZNE OECD W ZAKRESIE 
TRANSKACJI FINANSOWYCH



TEST RYNKU PRACY

OECD opublikowała długo wyczekiwane 

w świecie cen transferowych wytyczne dla 

transakcji finansowych (ang. Transfer Pricing

Guidance on Financial Transactions). 

11 lutego 2020 r.
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TRANSKACJE OBJĘTE WYTYCZNYMI
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Gwarancje/poręczenia 
3

Grupowe systemy zarządzania płynnością (cash pooling)2

Pożyczki wewnątrzgrupowe1

Transakcje hedgingowe4

Ubezpieczenia grupowe5



TRANSKACJE OBJĘTE WYTYCZNYMI

❖ Zanim dojdzie do oceny warunków pożyczki i oprocentowania, trzeba
ocenić, czy nie mamy do czynienia z ekonomicznym podniesieniem
kapitału, czyli czy stosunek finansowania podmiotu powiązanego długiem
do finansowania kapitałem nie odbiega od struktury finansowania
podmiotów niepowiązanych.

❖ Analiza dwu-/wielostronna zamiast jednostronnej:

• z perspektywy pożyczkodawcy – ocena kredytowa pożyczkobiorcy.
Ocena kredytowa powinna uwzględniać analizę nie tylko czynników
biznesowych, ale także celu pożyczki oraz jej struktury i źródeł spłaty,
w tym analizę prognoz przepływów pieniężnych pożyczkobiorcy lub
struktury bilansowej i zadłużenia.

• z perspektywy pożyczkobiorcy – np. wpływ strategii biznesowej na
zawarcie transakcji. W praktyce pozwala na to analiza opcji
realistycznie dostępnych i możliwości wykorzystania alternatywnych
źródeł finansowania.

POŻYCZKI WEWNĄTRZGRUPOWE 



TRANSKACJE OBJĘTE WYTYCZNYMI

❖ Kluczowym aspektem analizy jest ustalenie podziału wygenerowanych
korzyści pomiędzy uczestników systemu a podmioty zarządzające (tzw. pool
leaders).

❖ Wytyczne wskazują na konieczność przeprowadzenia analizy funkcjonalnej
oraz analizy pozycji finansowej uczestników systemu. Są to kluczowe aspekty
pozwalające na określenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia dla
każdego uczestnika poprzez alokację całości bądź odpowiedniej części
benefitów do podmiotu zarządzającego systemem albo uczestników systemu
w zależności od badanego przypadku.

❖ W Wytycznych wskazuje się, że wynagrodzenie za działania pool lidera
powinno zależeć od rodzaju umowy, jak również wykonywanych przez niego
działań, wykorzystywanych aktywów, czy też podejmowanego ryzyka (ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego i ryzyka związanego z
płynnością). Co do zasady, w przypadku pełnienia wyłącznie funkcji
administracyjnej (koordynacja działań związanych z obsługą systemu cash
pooling), pool lider nie powinien otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż
tzw. wynagrodzenie administracyjne.
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TRANSKACJE OBJĘTE WYTYCZNYMI

GWARANCJE/PORĘCZENIA

Najważniejsze kwestie:

krytyka podejścia polegającego na wykorzystywaniu ofert
bankowych do oceny zgodności transakcji z warunkami rynkowymi,

wskazanie metody gwarancji

możliwość recharakteryzacji gwarancji na inną transakcję /
zdarzenie,

płatność za gwarancję tylko wtedy, gdy podmiot otrzymuje korzyść,

implicit support jako obowiązkowy element rozważań na temat
gwarancji

✓ Najistotniejszą rzeczą w przypadku gwarancji wewnątrzgrupowych jest ich
odpowiednie rozpoznanie a więc identyfikacja, czy w danym przypadku
występuje gwarancja sensu stricto, stanowiąca prawnie wiążące
zobowiązanie gwaranta do spłaty zobowiązań dłużnika, czy też współpraca
stron w zakresie gwarancji wynika tylko i wyłącznie z przynależności stron do
jednej grupy kapitałowej.

✓ Odpowiednie rozpoznanie transakcji powinno bazować na analizie korzyści,
jakie dłużnik realizuje w związku z otrzymaną gwarancją. Poprzez korzyści
Wytyczne rozumieją np. korzystniejsze oprocentowanie, zwiększoną sumę
finansowania czy wydłużony termin spłaty.

✓ W zakresie sposobu wyceny opłaty gwarancyjnej Wytyczne wskazują na kilka
sposobów, w jaki można podejść do wyceny opłaty gwarancyjnej:
▪ Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
▪ Podejście dochodowe – Yield approach
▪ Podejście kosztowe – Cost approach
▪ Analiza oczekiwanych strat
▪ Podejście kapitałowe – Capital support method



ANALIZA PORÓWNAWCZA

Rodzaje źródeł Dane

Wewnętrzne źródła danych Zebrane oferty podmiotów niezależnych, wyceny 
rzeczoznawców, ekspertyzy przygotowane przez 

podmiot niezależny 

Zewnętrzne dane Ogólnodostępne cenniki; powszechnie dostępne 
oferty; portale internetowe

Dane dotyczące działalności podmiotów 
porównywalnych

Sprawozdania finansowe, raporty spółek 
giełdowych, statystki NBP, raporty organizacji 
branżowych na temat wyników osiąganych w 

poszczególnych sektorach gospodarki, raporty i 
roczniki GUS, komercyjne bazy danych
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ANALIZA PORÓWNAWCZA

Transakcja Źródła danych

Usługi/Towary Quick TP Analytics
Amadeus

TP Catalyst (europejski, światowy)
Orbis

Finanse Bloomberg
Reuters

Znaki towarowe ktMine
Royalty Range
RoyaltySource

RoyaltyStat

Najem Dane dostępne na portalach, badanie rynku 
nieruchomości

KRS, GUS
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W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 11f i art. 11g,
lokalna dokumentacja cen transferowych nie zawiera analizy porównawczej.

Dotyczy to:
❑ Transakcji kontrolowanych o niskiej wartości dodanej,
❑ Transakcji pożyczek

ART. 11q ust. 3

ANALIZA PORÓWNAWCZA

Kiedy podmioty mogą zrezygnować ze sporządzenia analizy porównawczej ?



AKTUALIZACJA ANALIZY  
PORÓWNAWCZEJ, ANALIZY ZGODNOŚCI 

Obowiązek aktualizacji 
nie rzadziej niż co 3 lata

2020 20212019

Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co
3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym
na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej
zmiany.

2022 2023
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KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Nowe przepisy dotyczące korekt cen transferowych mają zastosowanie
do korekt dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1
stycznia 2019 r.

Dokonując w 2019 roku korekty dotyczącej transakcji lub innych zdarzeń
realizowanych w 2018 roku lub wcześniej, należy stosować przepisy
obowiązujące do końca 2018 roku.



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Podatnik będzie mógł dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości 
uzyskanych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli: 

1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały
warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;

2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane
są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a
zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen
transferowych;

3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał
korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;

4. podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o
unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym
państwem;

5. podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy,
którego dotyczy ta korekta.



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

W przypadku korekty zmniejszającej przychody lub zwiększającej koszty, korektę należy
potwierdzić w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta, czyli
ujęcie korekty „wstecz”.

Warunek nie ma zastosowania dla korekt zwiększających przychody lub zmniejszających koszty.

Przy ustalaniu wysokości przychodów lub kosztów uwzględnia się korektę cen transferowych
zmniejszającą przychody lub zwiększającą koszty, spełniającą warunki o których mowa w pkt. 1-5
(przedstawione powyżej).

W odniesieniu do korekty cen transferowych zwiększającej przychody lub zmniejszającej koszty,
wystarczy że podatnik spełni warunki, o których mowa w pkt. 1 i 2.



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Przedmiotem wniosku było określenie czy korekty wynikające ze świadczenia usług wsparcia operacyjnego
(obejmujące m.in. usługi kadrowo-płacowe, usługi informatyczne, usługi księgowe) mogą zostać uznane za
korekty w rozumieniu cen transferowych.

Wynagrodzenie za usługi oparte było na oszacowaniu planowanych kosztów związanych ze świadczeniem tych
usług. Usługodawca nie mógł jednak przewidzieć z góry wszelkich kosztów związanych ze świadczeniem usług.
Powstawały odchylenia pomiędzy założonym budżetem i kosztami rzeczywistymi. Powodowało to
konieczność dokonania (często właśnie na koniec roku) tzw. wtórnego rozliczenia kosztów, tym razem w
oparciu o koszty rzeczywiste świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów powiązanych.

Korekty wynikające z rozliczenia wtórnego należą do korekt kontraktowych, niebędących skutkiem błędu rachunkowego, ani
pomyłki, których częstotliwość i zasady stosowania zostały ustalone między stronami transakcji, a ich podstawowym
zadaniem jest wyeliminowanie różnic wynikających z aktualizacji bazy kosztowej będącej podstawą wyceny usług lub
odchyleń wynikających z zakresu lub rozmiaru faktycznie wykonanej usługi, należy zatem tego typu korekty rozliczać na
zasadach ogólnych. Jedynym warunkiem ich realizacji jest sporządzenie lub otrzymanie faktury korygującej, a dla ich
skutecznego uwzględnienia przy ustalaniu dochodu/straty nie jest wymagane posiadanie oświadczenia, o którym mowa w
art. 11e pkt 3, ani dokonanie dodatkowego potwierdzenia korekty w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego ta
korekta dotyczyła (zgodnie z art. 11 pkt 5 Ustawy CIT).

Przykłady stosowania korekt
interpretacja indywidualna z 29.11.2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.423.2019.1



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Podmiot powiązany prowadzący działalność w Polsce (A Sp. z o.o.) realizuje transakcje handlowe z
podmiotem powiązanym (który pełni w Grupie rolę europejskiego centrum dostaw), dokonując od niego
zakupu towarów, przeznaczonych do dystrybucji na terenie kraju. Stosowany w grupie model cen
transferowych zakłada na koniec roku dokonanie tzw. korekty dochodowości (kompensacyjnej), która ma za
zadanie doprowadzenie wyniku finansowego poszczególnych podmiotów powiązanych, działających w
ramach łańcuchach wartości, do poziomu zgodnego z zasadą ceny rynkowej. Korekty te mają na celu
prawidłową dystrybucję dochodu / zysku pomiędzy powiązanymi uczestnikami transakcji. Wartość
dokonywanej korekty nie dotyczy konkretnych, zrealizowanych uprzednio na rzecz A dostaw towarów.
Korekta ta nie odwołuje się również do konkretnych faktur, dokumentujących dokonanie w ciągu roku
dostawy konkretnych towarów, nie referuje do cen dostarczanych A towarów, ani też ich ilości.

Ten rodzaj korekt (tj. korekt kompensacyjnych) mających za zadanie wyrównanie oczekiwanego poziomu
rentowności (zaburzonego w skutek wystąpienia trudnych do przewidzenia okoliczności gospodarczych)
spełnia definicję określoną w art. 11e ustawy CIT.

Przykłady stosowania korekt
interpretacja indywidualna z 24.06.2019 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.98.2019.5.AW



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Rodzaj korekty, a podatek VAT 

Rodzaj korekty Podatek VAT

TP adjustment (korekta rentowności/marży) Brak skutków VAT, brak FV 

Korekta ceny Skutki w podatku VAT, obowiązek wystawienia FV

Korekta kontraktowa (wtórne rozliczenia transakcji) Skutki w podatku VAT, obowiązek wystawienia FV



OBOWIĄZKI W ZAKRESIE RAPORTOWANIA 
– ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNO SKARBOWEJ 



OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Wybierając sporządzenie dokumentacji cen transferowych na nowych przepisach podatnik ma obowiązek
dostosowania się w całości do nowego reżimu podatkowego.

06

Elementy oświadczenia Oświadczenie na przepisach obowiązujących do 
31.12.2018

Oświadczenie na przepisach obowiązujących od 1.01.2019

Treść oświadczenia • informacja o sporządzeniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych;

• dane podmiotu

• informacja o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;
• ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które 

ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
• dane podmiotu;
• wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Kto podpisuje 
oświadczenie

Zarząd lub wspólnicy – uprawnieni do reprezentacji 
podmiotu

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
podając pełnioną przez siebie funkcję. 

W przypadku, gdy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby np. gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki, albo nie ma 
możliwości jego określenia, wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu

Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik. 

Sposób złożenia 
oświadczenia 

Forma papierowa Elektronicznie. Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Odpowiedzialność Brak szczegółowych regulacji/odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych z KKS, np. brak złożenia informacji 
(80 k.k.s.)

Art. 56c k.k.s. .
Kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia, albo składa to oświadczenie po terminie lub 
poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Termin Podmioty obowiązane do sporządzenia dokumentacji 
podatkowej składają urzędom skarbowym oświadczenie 
o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego 
miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 

Podmioty obowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w 
terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 



TP - R

Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych: 

Podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej
dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji
kontrolowanych objętych tym obowiązkiem

Podmioty powiązane zwolnione z obowiązku sporządzenia
dokumentacji cen transferowych

TP-R powinien zostać sporządzony i przekazany do końca 
dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmioty powiązane realizujące transakcje z rajami
podatkowymi

Spółki osobowe - wspólnicy



TP - R

1. cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;

2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana
informacja;

3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja
(brak obowiązku dla podmiotów zwolnionych);

1. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

2. informacje dotyczące metod i cen transferowych
(brak obowiązku dla podmiotów zwolnionych);

6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5
(brak obowiązku dla podmiotów zwolnionych);

Informacja o cenach transferowych zawiera: 



























RAPORTOWANIE CBC

TEST RYNKU PRACYObowiązek składania informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów dotyczy

podmiotów z grup kapitałowych:

sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych

państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym

państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym

państwie lub terytorium,

które osiągnęły skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy powyżej 750.000.000

EUR.
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„Jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów, posiadająca
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, informację o grupie podmiotów sporządzoną na podstawie wzoru
dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia
sprawozdawczego roku obrotowego.”

COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING 
(CBC-R)

Art.  83 ust. 1 ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami 

(Dz.U. 2017 poz. 648)
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COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING 
(CBC-R)

TEST RYNKU PRACY
„Po wejściu w życie przepisów ustawy o wymianie informacji z 9 marca 2017 r., warunek, od którego

uzależniony będzie obowiązek złożenia raportu CbC odnoszący się do jednostki dominującej, został

rozszerzony o jednostki niebędące jednostkami dominującymi (art. 84 ust. 2) w przypadku, gdy:

1.jednostka dominująca nie ma obowiązku przekazywania informacji o grupie w państwie siedziby lub

zarządu, lub

2.państwo siedziby jednostki dominującej podpisało umowę MCAA, lecz nie zawarło kwalifikującej umowy

między właściwymi organami, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub

3.państwo, w którym siedzibę ma spółka dominująca, w określonych przypadkach zawiesiło automatyczną

wymianę informacji o grupach podmiotów z powodów innych niż dopuszczone na mocy postanowień

kwalifikującej umowy między właściwymi organami lub stale nie wywiązywało się z automatycznego

przekazywania Rzeczypospolitej Polskiej posiadanych przez nie informacji o grupach podmiotów

(odpowiednia informacja o tym fakcie dostępna będzie na stronie BIP Ministerstwa Finansów).

125



SANKCJE ZA NIEPRZEKAZANIE RAPORTU

TEST RYNKU PRACY

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. wprowadza kary pieniężne za brak wypełnienia powyższych obowiązków (art.

90 ust. 1).

W szczególności, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów będzie podlegała karze pieniężnej w

przypadku gdy:

1. mimo ciążącego na niej obowiązku złożenia CBCR nie przekazała informacji o grupie podmiotów lub

przekazała tę informację, lecz nie przekazała wszystkich danych przez nią wymaganych, lub

2. nie przekazała powiadomienia.

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, karę pieniężną nakłada minister właściwy do spraw finansów

publicznych, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1.000.000,00 PLN, uwzględniając rodzaj i

zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe (art. 91 ust. 1

i 2 ustawy).
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Spółki będące członkami grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w
sprawozdaniu finansowym grupy objętej obowiązkiem raportowania CbC-R,
które same nie składają raportu, zobowiązane są do złożenia powiadomienia
CbC-P wskazującego jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie
przekazany stosowny raport CbC-R.

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P upływa z końcem 3 miesiąca od dnia
zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.

CBC P
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„Kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z
dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach
wchodzących w skład grupy podmiotów, podlega karze grzywny do 240 stawek
dziennych.”.

SANKCJE ZA NIEPRZEKAZANIE RAPORTU

Art. 80d ustawy Kodeks karny skarbowy
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOSKARBOWA 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO 
SKARBOWA 

Niezłożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia po
terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wiąże się z poniesieniem przez
kierowników jednostek odpowiedzialności karnej skarbowej. W przypadku mniejszej wagi czynu
organ może nałożyć grzywnę za wykroczenie skarbowe. (art 56c KKS)

Niezłożenie, złożenie po terminie lub złożenie nieprawdziwej informacji TP-R. W przypadku
mniejszej wagi czynu organ może nałożyć grzywnę za wykroczenie skarbowe. (Art. 80e KKS)

Grzywna 
do 720 stawek dziennych 

Grzywna 
do 720 stawek dziennych 

Kara grzywny waha się w granicach: 

od 750,00 PLN do 21.600.000,00 PLN



DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE 
PODATKOWE 



DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE

Dodatkowe zobowiązanie 
od 10% -30%

Przy ustaleniach z tytułu cen transferowych, dodatkowe
zobowiązanie wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub
zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub
części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z
decyzji.

Ustawodawca przewiduje sankcje z tytułu cen 
transferowych: 

!

Ustawodawca przewiduje ponadto możliwość podwojenia
sankcyjnej stawki (20%), jeżeli podstawa do ustalenia
dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (w
zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) lub podatnik nie przedłoży
dokumentacji podatkowej, oraz

!

Potrojenie stawki sankcyjnej (30%) jeżeli kwota przekracza 15
mln i podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych
dla danej transakcji (chyba, że zostanie ona uzupełniona w
terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14
dni).

!



SKUTKI WPROWADZENIA ZMIAN

Nowa sankcja wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Sankcja będzie miała również zastosowanie w przypadku zmniejszenia straty.

Sankcja będzie miała zastosowanie do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, a nie tylko do tych, które
podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Sankcje mogą zostać nałożone również na podmioty niezobowiązane lub
zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Dodatkowe zobowiązanie ma charakter sankcyjny i nie będzie mogło zostać odliczone przez drugą stronę transakcji.

Przedłożenie kompletnej dokumentacji pozwala jedynie na ochronę przed podwojeniem lub potrojeniem stawki
dodatkowego zobowiązania podatkowego, dodatkowo wyłącznie w przypadku posiadania kompletnej dokumentacji
cen transferowych.

Termin przedawnienia dodatkowego zobowiązania podatkowego został „zrównany" z terminem przedawnienia
zobowiązania podatkowego lub straty podatkowej, w związku z którą zostało ono ustalone.

!
!
!

!
!
!



NOWE INSTRUMENTY KONTROLI



NOWE INSTRUMENTY KONTROLI

Wdrożenie narzędzia dla organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich
prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang.
non- recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization) biorąc pod uwagę:

1
Fakt, że warunki ustalone między podmiotami 
powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny 
transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się 
podmioty niepowiązane 

2

4

5 6

7 7

Warunki które ustaliły między sobą 
podmioty dokonujące tej transakcji  

Podstawą uznania, że transakcja nie zostałaby zawarta nie może być wyłącznie:

1 Trudność weryfikacji ceny transferowej przez organ 
podatkowy 

2
Brak danych porównawczych 
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