
Uproszczone 
Porozumienie Cenowe

zarządzanie limitami rozpoznawalności kosztów 
ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych

Zakres ograniczeń wynikających z przepisów art. 15e CIT

Wyłączenie kosztów transakcji spod limitu wynikającego z przepisów art. 15e CIT

Dla roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2017r. przepisy CIT przewidują limitację kosztów poniesionych na rzecz 

podmiotów powiązanych

Wyłączenie z KUP wydatków na:

Najważniejsze założenia towarzyszące wprowadzeniu uAPA

Zgodnie z art. 15e CIT przepisy zakładają limitowanie wydatków na ww. usługi i opłaty ponad kwotę przekraczającą 5% (podatkowego) 

EBITDA powyżej 3 mln zł

usługi doradcze

usługi badania rynku

usługi reklamowe

usługi zarządzania i kontroli

usługi przetwarzania danych

ubezpieczenia

gwarancje i poręczenia

oraz usługi o podobnym charakterze

Limit w rozpoznaniu kosztów, wynikają-

cy z art. 15e CIT nie ma zastosowania do 

kosztów usług, opłat i należności, 

w jakim decyzja APA obejmuje prawi-

dłowość kalkulacji wynagrodzenia za te 

usługi, opłaty i należności w okresie, na 

który wydano decyzję APA

Planowane jest wprowadzenie przepi-

sów uproszczających procedurę zawie-

rania uprzednich porozumień cenowych 

(uAPA), która ma być dedykowana 

dla wniosków motywowanych chęcią 

wyłączenia transakcji spod limitów wy-

nikających z art. 15e CIT . Nowa ustawa 

ma wejść w życie 1 lipca 2019 r.

W praktyce, w związku z podstawowym 

celem decyzji APA jakim jest eliminacja 

ryzyka w cenach transferowych, proce-

dura uzyskania decyzji jest długotrwała

opłaty licencyjne za WNiP przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika 

z tytułu pożyczek poza-bankowych 

oraz świadczenia o podobnym charakterze

1. zmiana brzmienia art. 15e ust. 16 ustawy o CIT – przy złożeniu wniosku o uAPA w 2019 roku, wyłączenie spod limitu 

obejmie koszty wymienione w art. 15e ust. 1 CIT, poniesione w 2018 roku

3. ryczałtowa opłata za wniosek uAPA wyniesie 20 tys. PLN

2. czas na uzyskanie decyzji wynosi 3 miesiące (termin instrukcyjny)

4. okres obowiązywania decyzji w zakresie uAPA wynosi do 3 lat (istnieje możliwość odnawiania decyzji na kolejne 3-letnie okresy)



Zasady procedury uAPA

Korzyści z uAPA 

Nasze podejście 

Zasady wnioskowania
Główne założenia:

Treść wniosku o uAPA

INFORMACJE

OŚWIADCZENIA

ANALIZA RYNKOWOŚCI 
(jeden z wymienionych 

elementów)

OPIS KORZYŚCI 
EKONOMICZNYCH

zniesienie ograniczenia możliwości złożenia wniosku o uAPA w przypadku prowadzenia kontroli, postępowań podatkowych lub postę-

powań przed sądami administracyjnymi

udział dochodów wnioskodawcy w jego przychodach (z wyłączeniem dochodów z zysków kapitałowych) w min. 2 z 3 lat podatkowych 

poprzedzających wnioskowanie musi wynosić ≥ 1%, oraz poziom ten musi zostać utrzymany w 2 pierwszych latach obowiązywania 

decyzji uAPA

uAPA ma być dedykowana dla:

Wyłączenie transakcji spod limitu wynikającego z art. 15e CIT 

Możliwość zarządzenia / wykorzystania limitu na inne transakcje  

Ograniczenie ryzyka TP dla transakcji objętej uAPA (poziom ochrony jest mniejszy niż w przypadku standardowej APA)

Weryfikacja rozliczeń oraz posiadanych dowodów świadczenia usług w toku procedury uAPA 

Opracowanie strategii wnioskowania, w ramach której weryfikujemy transakcje pod kątem ich skomplikowania w rozumieniu cen transfero-

wych oraz staramy się zapewnić możliwie maksymalny zakres wyłączenia spod limitu art. 15e CIT przy równoczesnym dążeniu do minimaliza-

cji kosztów administracyjnych związanych z wnioskowaniem

Prowadzimy bieżącą komunikację z przedstawicielami Szefa KAS w obszarze możliwości wnioskowania w danym stanie faktycznym

Przygotowujemy kompletne wnioski o uAPA, uwzględniając specyfikę transakcji i wymóg przedstawienia uzasadnienia ekonomicznego reali-

zacji transakcji (tzw. benefit test)

Czynnie wspieramy klienta w toku rozpatrywania wniosku przez przedstawicieli Szefa KAS, prowadząc oficjalną wymianę korespondencji oraz 

monitorując przebieg sprawy

wskazanie transakcji kontrolowanej i uzasadnienie jej zawarcia

wskazanie metody weryfikacji ceny transferowej w transakcji kontrolowanej wraz z uzasadnieniem wyboru

oświadczenie zawierające uzasadnienie ekonomiczne dla dokonania transakcji

oświadczenie o dochodowości

analiza porównawcza

analiza zgodności

oświadczenie, o niesporządzaniu analizy w przypadku stosowania reguły safe harbour

przykładowe dowody osiągnięcia korzyści ekonomicznej 

Możliwość podpisania oświadczenia ma wyłącznie kierownik jednostki w rozumieniu UoR

usług o niskiej wartości dodanej (księgowości i audytu, finansów przedsiębiorstwa, podatków, HR, informatycznych, komunikacji 

i promocji, administracyjno-biurowych, prawnych)

opłat za korzystanie / prawo do korzystania ze znaku towarowego lub know-how (wiedzy / informacji nadającej się do wyko-

rzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej)

Warto zapytać.
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Informacje przedstawione w niniejszej broszurze mają wyłącznie charakter informacyjny. Żadna z informacji zawartych w niniejszej broszurze nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Crido niniejszym 
zastrzega, że wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w niniejszej broszurze. Broszura została przygotowana na podstawie projektu 
ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych z dnia 21 marca 2019 r.


