
Ceny transferowe
-znów rewolucja

16 lipca br. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT, który niesie wiele 
zmian i ułatwień dla podatników w obszarze cen transferowych, a także wiele udogod-

nień dla organów podatkowych. 

Progi dokumentacyjne

Podniesienie progów dokumentacyjnych po przekroczeniu których powstaje obowiązek spo-

rządzenia dokumentacji cen transferowych. Projekt przewiduje następujące progi:

Zgodnie z nową zasadą ustalania obowiązku dokumentacyjnego abstrahuje się od wielkości 

podatnika, a jedynym kryterium determinującym ww. obowiązek jest wartość transakcji. Do-

datkowo każda dokumentacja będzie musiała zawierać analizę porównawczą lub opis zgod-

ności (z wyjątkiem transakcji objętych safe harbours).

Kategoria Próg wartości Podstawa określenia progu
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Rzeczowe aktywa obrotowe / 
środki trwałe

Finansowanie dłużne

Poręczenia lub gwarancje

Usługi / WNiP / Najem / Dzierża-
wa / Leasing

Przypisanie dochodu do zakładu 
zagranicznego

Pozostałe transakcje

Wartość zakupu / sprzedaży

Wartość finansowania 

Suma gwarancyjna

Wartość zakupu / sprzedaży

Wartość przypisanych przychodów 
lub kosztów 

Właściwa dla transakcji 

10 mln zł

10 mln zł

10 mln zł

2 mln zł 

2 mln zł

2 mln zł

W ślad za projektem, najważniejsze zmiany obejmują:

„
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Terminy

Dokumentacja grupowa 

Podatkowe metody wyceny transakcji

Korekta cen transferowych

Wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 

transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakoń-

czeniu roku obrotowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transfe-

rowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Wprowadzenie możliwości realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen 

transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej 

przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Dokumentację grupową będą 

musiały przygotować podmioty, które należą do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 

200 mln zł (o ile nie otrzymają takiej dokumentacji z grupy).

Podmioty równocześnie zobowiązane do przygotowania grupowej dokumentacji cen trans-

ferowych oraz informacji o grupie podmiotów (CbC) mają obowiązek przekazania grupowej 

dokumentacji cen transferowych Szefowi KAS w terminie do końca dwunastego miesiąca po 

zakończeniu roku obrotowego. 

Wprowadzane rozwiązania umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych 

niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosz-

tów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych.

Wprowadzenie jednoznacznej reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio 

przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy. Jedno-

cześnie wprowadzono warunki, których spełnienie jest niezbędna dla celów rozpoznania 

korekty cen transferowych (m.in. uzasadnienie dokonania korekty (zmiana istotnych oko-

liczności), do dnia złożenia zeznania rocznego podatnik otrzymał oświadczenie od drugiej 

strony transakcji o dokonaniu korekty w tej samej kwocie, korekta jest dokonana z krajem                      

z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z którym 

istnieje możliwość wymiany informacji podatkowych). 

Nowe uprawnienia organów podatkowych

Elektroniczne raportowanie

Wprowadzenie uprawnienia organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, 

na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych wa-

runkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zastą-

piona inną transakcją (ang. recharacterization).

Zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP rapor-

towaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który jednocześnie zapewni 

większą efektywność typowania podatników do kontroli.
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Elementy dokumentacji

Pozostałe zmiany 

Safe harbours

Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD. Zmianie ulegają elemen-

ty lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby odzwierciedlały one wymogi 

wynikające z wytycznych OECD.

Projekt zakłada skreślenie z ustawy o CIT budzącego kontrowersje art. 15ca. Niemniej jednak 

struktura kapitałowa będzie mogła być kwestionowana na podstawie przepisów o recha-

rakteryzacji i nierozpoznawaniu transakcji. Jednocześnie zmniejszono z 30% do 20% limit 

podatkowej EBITDA, od którego liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, które 

podatnik zobowiązany jest wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

Pozytywną informacją jest zwiększenie limitu dla celów ustalenia kosztów podatkowych dla 

usług i licencji nabywanych od podmiotów powiązanych z 5% na 10% podatkowej EBITDA. 

Zmiany z wyjątkiem skreślenia art. 15ca CITU (które dotyczy już 2018 r.) będą obowiązywać od 2019 r. Jednocześnie 
podatnicy będą mogli stosować nowe przepisy dotyczące progów i elementów dokumentacji lokalnej i grupowej już od 
2018 r.

Wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez 

podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Takie rozwiązania są prze-

widziane dla dwóch kategorii transakcji. 

Kategoria Safe harbours – warunki 

Usługi o niskiej 
wartości dodanej 
(narzut na kosztach)

Pożyczki 
(oprocentowanie)

Narzut wynosi nie więcej niż 5% w przypadku kosztów oraz nie mniej niż 5% w przy-
padku przychodów.
Usługodawca nie jest podmiotem z rajów podatkowych.
Usługobiorca posiada szczegółową kalkulację bazy kosztowej i uzasadnienie wyboru 
kluczy alokacji.
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, finansów przedsiębiorstwa, zasobów ludzkich, informatyki, 
 komunikacji i promocji, prawa, podatków, administracyjno-biurowym);
 mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;
 nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów 
 powiązanych;
 nie są świadczone przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych;
 nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem   
 odsprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego 
 podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Oprocentowanie pożyczki wyrażone jest jako stopa bazowa + marża.
Nie są przewidziane żadne inne opłaty związane z udzieleniem czy obsługą pożyczki 
(np. prowizje czy dodatkowe premie).
Pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Suma zobowiązań z tytułu pożyczek do podmiotów powiązanych nie przekracza 20 mln zł 
(analogicznie suma należności, gdy podatnik udziela finansowania). 
Pożyczka nie jest udzielana przez podmiot z raju podatkowego.



Warto z nami współpracować.

Warto zapytać.

Ponad 30 specjalistów w Zespole Cen Transferowych.

Wielokrotnie nagradzany w rankingach polskich i międzynarodowych Zespół Cen Transferowych
(m.in. ITR European Tax Awards Poland Transfer Pricing Firm of the Year 2016-2018) oraz jego lider
– Ewelina Stamblewska-Urbaniak (rankingi dziennika Rzeczypospolita i Dziennika Gazeta prawna
w latach 2015-2018).

Zajmujemy się pełnym zakresem zagadnień z obszaru cen transferowych, w tym sporami dotyczącymi
cen transferowych, kwestiami związanymi z wartościami niematerialnymi, reorganizacjami, modelowaniem 
finansowym i wycenami.

Wspieramy klientów podczas negocjacji uprzednich porozumień cenowych (w tym dwustronnych)
z Ministerstwem Finansów oraz podczas kontroli podatkowych i celno-skarbowych.

Uczestniczymy w procesach legislacyjnych dotyczących przepisów w sprawie cen transferowych.

Aktywnie dzielimy się naszą wiedzą w dziedzinie cen transferowych.

Naszym celem jest przedstawianie praktycznych rozwiązań oraz ograniczanie obciążeń administracyjnych.

Specjalizacje branżowe m.in. sektor nieruchomościowy i budowlany, publiczny, finansowy i windykacyjny,
energetyczny, retail, e-commerce, farmaceutyczny, informatyczny, gier, mediowy i telekomunikacyjny.

Współpracujemy z ekspertami z ponad 40 krajów, zrzeszonymi w sieci Taxand. 
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