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Zmiany w cenach transferowych na 2016 

r. i 2017 r.

Podstawa zmian w cenach transferowych. 



Celem nowelizacji ustawy jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do -
wprowadzonych w 2014 r. i 2015 r. - zmian w prawie Unii Europejskiej, w zakresie
opodatkowania dochodów z oszczędności oraz w zakresie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych. Zmiany
wprowadzają również wspólne dla krajów Unii Europejskiej podejście w zakresie
wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, państwa
członkowskie UE przyjęły zobowiązanie polityczne do wdrażania wspólnego podejścia
w zakresie wymogów związanych z tą dokumentacją. Stwierdzono, iż dokumentacja
cen transakcyjnych w Unii Europejskiej musi być postrzegana w ramach Wytycznych
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczących Cen
Transakcyjnych.

Cel nowelizacji. 



Łamany rok podatkowy – Ministerstwo Finansów interpretuje 
nowe przepisy TP



Zwiększenie progów dla powiązań
kapitałowych. 



Progi powiązań kapitałowych.



Zmiana zakresu podmiotowego i 
przedmiotowego obowiązku sporządzenia 

dokumentacji podatkowej. 





Transakcje od 2017 r.



Zdarzenia nadzwyczajne od 2017 r.



Cash pooling od 2017 r.



Dokumentacja za następny rok podatkowy



Podatnicy rozpoczynający działalność. 



Cash pooling od 2017 r.



Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny 

wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.



Transakcje i zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość 
dochodu (straty) podatnika



Transakcje od 2017 r.



Grupowanie transakcji cen transferowych – orzecznictwo 



Grupowanie transakcji cen transferowych – orzecznictwo 



Spółki osobowe
Podatnicy uzyskujący przychody z udziału w spółce 
niebędącej osobą prawną.



Nowy zakres dokumentacji cen transferowych

Po przekroczeniu progu 2 mln EUR:

Dokumentacja krajowa / podstawowa - „Local File”

Nowe obowiązki dokumentacyjne –
wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:



Nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych 
rodzajów dokumentacji:

Po przekroczeniu progu 10 mln EUR:

Dokumentacja krajowa / podstawowa - „Local File” rozbudowana o tzw. 
analizę porównawczą            



Nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych 
rodzajów dokumentacji:

Po przekroczeniu progu 20 mln EUR:

Dokumentacja na poziomie grupy  - „Master File”



Nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych 
rodzajów dokumentacji:

Dla jednostek dominujących po przekroczeniu progu 750 mln EUR:

Raportowanie według krajów - „Country – By - Country Reporting” (CIT-CBC)



Dokumentacja „local file”

Dokumentacja podatkowa obejmuje:

1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów
zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy
podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółką niebędącą
osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,

b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub
innych zdarzeń,

c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub
ujmujące te zdarzenia,



Dokumentacja „local file”

Dokumentacja podatkowa obejmuje:

d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych
przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółkę niebędącą osobą
prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych
i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,

e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z
uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych
transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających
na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - również
pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;

3) opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f -
spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których
mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika
lub spółkę przepisów o rachunkowości;



Dokumentacja „local file”

Dokumentacja podatkowa obejmuje:

4) informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - o spółce
niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:

a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,

b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,

c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku
podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień
pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów
lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,

d) otoczenia konkurencyjnego;



Dokumentacja „local file”

Dokumentacja podatkowa obejmuje:

5) dokumenty, w szczególności:

a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub
inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w
ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego
przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady
przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz
uczestnictwa w stratach,

b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z
administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska,
dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w
szczególności uprzednie porozumienia cenowe.



Dokumentacja „local file” z analizą porównawczą.
Dokumentacja podatkowa obejmuje:

2) w przypadku podatników:
a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w
roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10.000.000 euro albo

b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody
lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o
rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów
równowartość 10.000.000 euro

- poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów
niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za
porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych
zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej "analizą danych
porównawczych", wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt
1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;



Dokumentacja „local file” z analizą porównawczą.

• Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o 
podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych 
do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do 
dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych 
zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które 
ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.



Dokumentacja „master file”

Dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie
podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o
którym mowa w ust. 1f - spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik
uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki
lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w
przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku
spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w
rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20.000.000 euro.
Informacje te obejmują w szczególności:

1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie
podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego
zeznania podatkowego;
2) strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
3) opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych)
stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;



Dokumentacja „master file”

4) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów
powiązanych;

5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w
działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości
niematerialnych;

6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze
sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę
podmiotów powiązanych;

7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych
porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami
podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych
uprzednich porozumień cenowych.



Obowiązek okresowego przeglądu 
dokumentacji. 



Zwolnienia z obowiązku sporządzania
dokumentacji. 

Uzasadnienie do projektu Ustawy

Proponowany przepis wpisuje się w system zwolnień z obowiązku sporządzenia 

dokumentacji podatkowej na potrzeby cen transferowych. Zgodnie z projektowanymi 

przepisami, obowiązek ten nie będzie występował w przypadku transakcji, w których 

cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw lub 

wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.



Możliwość żądania przez organy sporządzenia 
dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej 

limitów



Kursy walut



Termin na przedłożenie dokumentacji



Termin na sporządzenie dokumentacji

Termin sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym (local file):

dokumentacja powinna być sporządzana nie później niż do
dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego
zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f
- spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o
których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego
sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z
obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości sporządza
się sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną.

Termin na sporządzenie dokumentacji „local file”



Termin załączenia dokumentacji na poziomie 
grupy (master file). 

Dokumentację w tej części należy załączyć do sporządzonej dokumentacji
na poziomie lokalnym (local file), w terminie do dnia złożenia rocznego
zeznania podatkowego przez podmiot sporządzający dokumentację na
poziomie grupy.

Termin na sporządzenie dokumentacji „master file”



Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. 



Sprawozdanie w sprawie transakcji CIT TP 



Sprawozdanie w sprawie transakcji. 

Podmioty, których przychody lub koszty, przekroczą w roku podatkowym równowartość 
10.000.000,00 euro, dołączają do rocznego zeznania podatkowego za rok podatkowy 
uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych 
zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata 
należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 
podatkową.

Wielkości wyrażone w euro, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego 
poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 
9. 



Sprawozdanie CIT - CBC
Podmioty krajowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, które:

1) spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki 
zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

2) są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości,

3) posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub 
więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

4) których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim 
roku podatkowym równowartość 750.000.000 euro
- przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego 
podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych 
zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy 
od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane 
sprawozdanie.



Specjalne sprawozdanie (formularz CIT-CBC).

Dnia 4 kwietnia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami (dalej zwana: Ustawa). Ustawa ta wprowadza kompleksowe regulacje
dotyczące międzynarodowej wymiany informacji podatkowych w ramach jednego aktu prawnego.

Ustawa nakłada m.in. obowiązek powiadamiania administracji państwowej o tym, która jednostka należąca
do dużej wielonarodowej grupy kapitałowej będzie składać raport Country-by-Country Reporting (dalej:
CBCR) oraz w jakim państwie.

Zgodnie z nowelizacją, obowiązkiem przygotowania i złożenia CBCR objęte są również jednostki nie będące
jednostką dominującą, posiadające siedzibę bądź zarząd w Polsce lub prowadzące w Polsce działalność przez
zagraniczny zakład jeśli:

• jednostka dominująca nie ma obowiązku składania raportu w państwie siedziby lub zarządu,
• państwo siedziby lub zarządu jednostki dominującej zawiesiło automatyczną wymianę informacji o

grupach podmiotów z powodów innych niż dopuszczone przez odpowiednie umowy międzynarodowe,
• organy państwa siedziby bądź zarządu jednostki dominującej nie zawarły z Polską odpowiedniej umowy

dotyczącej wymiany informacji w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego.

Okoliczności te skutkują złożeniem przez taką jednostkę CBCR w Polsce. Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 4 obowiązek
ten nie wystąpi w sytuacji kiedy grupa wyznaczyła już inną jednostkę z grupy w celu zrealizowania obowiązku
sporządzenia CBCR.



Specjalne sprawozdanie (formularz CIT-CBC).

Ustawa wprowadza również kary pieniężne na jednostki należące do grupy
podmiotów które nie wywiązują się z obowiązków zawartych w Ustawie. Kara
pieniężna nakładana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w drodze
decyzji może być nałożona w wysokości do 1 mln PLN. Wysokość kary
pieniężnej uzależniona jest od rodzaju i zakresu naruszenia obowiązków,
dotychczasowej działalności jednostki i jej możliwości finansowych.

Ponadto Ustawa wprowadza do ustawy Kodeks karny skarbowy art. 80d który
stanowi, iż „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”. Powyższy przepis wchodzi w życie z dniem
1.05.2017 roku.



Zapraszamy do zadawania pytań


