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Nowe obowiązki 
w zakresie cen transferowych

Dokumentacja lokalna – Local File

Cel: wykazanie przez podatnika, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych

Nowe progi dla transakcji jednorodnych1

Nowe zwolnienie transakcji krajowych4: 

 • strony nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z CIT

 • strony nie korzystają ze zwolnienia strefowego

 • strony nie poniosły straty podatkowej

Inne zmiany: każda dokumentacja Local File powinna zawierać analizę porównawczą lub analizę 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)

Termin | tryb: do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego | składana na wezwanie organu w ciągu 7 dni

Inne obowiązki: konieczność sporządzenia dokumentacji Local File (bez analizy porównawczej) na żądanie 

organu podatkowego dla transakcji niepodlegających dokumentacji | w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

takiego żądania

Stosowane niezależnie od skali działalności podatnika

Kwoty pomniejszone o VAT

W przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego wartość transakcji odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów

Próg dla transakcji z „rajami podatkowymi” wynosi 100 000 PLN

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie w danym roku podatkowym przez każdą ze stron transakcji
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Kategoria Próg wartości2 Podstawa określenia progu3
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Wartość kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu 

Wartość nominalna – w przypadku emisji obligacji

Suma gwarancyjna – w przypadku poręczenia lub gwarancji

Wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej

10 mln PLN

10 mln PLN

2 mln PLN

2 mln PLN
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Raportowanie cen transferowych TP-R5

Cel: raportowanie ma zapewnić jeszcze większą efektywność typowania podatników do kontroli

Zakres: TP-R wymaga m.in. wskazania typów transakcji z podmiotami powiązanymi (bardziej szczegółowy 

katalog niż w CIT-TP), szczegółowych informacji dotyczących metod i cen transferowych – zróżnicowane wymogi 

w odniesieniu do transakcji rozliczanych poszczególnymi metodami – przykładowo dla PCN: rodzaj porównania 

(dane wew. / zewn.), min. i max. cena porównywalna, min. i max. cena stosowana przez podatnika; dla TNMM: 

rodzaj porównania (dane wew. / zewn.), wskaźnik, dolna i górna granica przedziału  z analizy, wskaźnik i wynik 

u podatnika, rodzaj przedziału

Termin | tryb: do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego w formie elektronicznej

Sankcje: do 720 stawek dziennych (tj. do 21 600 000 PLN) – w przypadku niezłożenia, złożenia po terminie lub 

złożenia nieprawdziwej informacji

Obowiązek ciąży na podatnikach obowiązanych do sporządzenia Local File lub realizujących transakcje krajowe (zwolnione na podstawie 

art. 11n pkt 1 ustawy CIT) 

 W przypadku korekty cen transferowych zmniejszającej przychody / zwiększającej koszty należy spełnić 5 ww. warunków łącznie

W przypadku korekty cen transferowych zwiększające przychody / zmniejszającej koszty należy spełnić 2 pierwsze warunki 

5

6

Korekta cen transferowych

Wprowadzenie jednoznacznej reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzy-

skania przychodu podatnika i jest ujmowana w roku, którego dotyczy, przy spełnieniu poniższych warunków6:

w transakcjach kontrolowanych zostały ustalone warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane

nastąpiła istotna zmiana okoliczności wpływających na ustalone warunki transakcji

w chwili dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie, że podmiot powiązany dokonał korekty w tej 

samej wysokości

dokonanie korekty zostało potwierdzone w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego 

dotyczy korekta

siedziba, zarząd lub miejsce zamieszkania podmiotu powiązanego znajduje się w RP lub w państwie, 

z którym RP zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do 

wymiany informacji podatkowych z tym państwem

Oświadczenie

Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia Local File składają oświadczenie o sporządzeniu tej 

dokumentacji oraz o tym, że ceny transferowe w transakcjach objętych Local File zostały ustalone na warunkach 

rynkowych

Osoba oświadczająca: kierownik jednostki w rozumieniu UoR | nie jest dopuszczalne złożenie przez 

pełnomocnika

Termin | tryb: do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego w formie elektronicznej

Sankcje: do 720 stawek dziennych (tj. do 21 600 000 PLN) – w przypadku niezłożenia, złożenia po terminie lub 

złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą

Dokumentacja grupowa – Master File

Warunki: skonsolidowane przychody grupy powyżej 200 mln PLN | sporządzają podatnicy podlegający obowiązkowi 

Local File  i konsolidacji metodą pełną / proporcjonalną

Ułatwienia: zakres Master File ujednolicony z Wytycznymi OECD | może zostać sporządzona przez inny podmiot 

z Grupy | dozwolona wersja angielska – tłumaczenie w ciągu 30 dni od wezwania

Termin | tryb: do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego | składana na wezwanie organu w ciągu 7 dni

1.

2.

3.

4.

5.
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Safe harbours

Prawo do pominięcia lub zmiany charakteru transakcji przez organ 
podatkowy

Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań (ang. safe harbours), których zastosowanie skutkuje odstąpieniem przez 

organ od szacowania narzutu / marży (podatnik nie jest zobowiązany do przygotowania dla takich 

transakcji analizy porównawczej / analizy zgodności). Rozwiązania są przewidziane dla dwóch kategorii transakcji

Wprowadzenie uprawnienia organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą 

działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja kontrolowana nie 

zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zastąpiona inną transakcją – tj. transakcją właściwą 

(ang. recharacterization). Organ określa w takich sytuacjach dochód podatnika bez uwzględnienia transakcji 

kontrolowanej lub, gdy jest to uzasadnione, dochód z transakcji właściwej

Kategoria Safe harbours – warunki 

Usługi o niskiej 
wartości dodanej 
(narzut na kosztach)

Pożyczki 
(oprocentowanie)

Przez usługi o niskiej wartości dodanej rozumie się w szczególności usługi w zakresie 

księgowości i audytu, finansów przedsiębiorstwa, podatków, związane z zasobami ludzkimi, 

informatyczne, komunikacji i promocji oraz prawne (szczegółowy katalog w załączniku do 

ustawy), które:

 mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy

 nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych

 wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów nie 

 powiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz  

 podmiotów powiązanych i niepowiązanych

 nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem od 

 sprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu  

 powiązanego (refakturowanie)

Narzut wynosi nie więcej niż 5% w przypadku nabycia usług oraz nie mniej niż 5% kosztów 

w przypadku świadczenia usług

Usługodawca nie jest podmiotem mającym siedzibę w „raju podatkowym”

Usługobiorca posiada kalkulację bazy kosztowej i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji

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 albo należności z tytułu pożyczek zawartych z podmiotami powiązanymi 

nie przekracza 20 mln PLN

Pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym siedzibę w „raju podatkowym”



Warto zapytać.
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Nowe sankcje w zakresie cen transferowych

Wejście w życie

Od 1 stycznia 2019 r. 50% sankcja zostaje zastąpiona dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, które w przypad-

ku zakwestionowania rynkowości transakcji ma wynosić 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty 

podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z decyzji. 

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 (chyba, że zostanie ona uzupełniona w terminie wskazanym przez organ 

podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni) oraz nawet potrojeniu (30%) jeżeli kwota przekracza 15 mln zł 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)

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Opcjonalnie podatnicy mogą stosować przepisy dotyczące dokumentowania (Local File i Master File), w tym 

nowych zwolnień (m.in. dla transakcji krajowych) od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 

roku. Wybór tej opcji wiąże się jednak z obowiązkiem złożenia przez kierownika jednostki oświadczenia według 

nowych zasad (jeśli na jednostce ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji Local File), w którym oświadcza że: 

1) sporządził dokumentację Local File 

2) ceny transferowe transakcji objętych Local File są ustalane na warunkach rynkowych

Podatkowe metody wyceny transakcji

Wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione 

w ustawie metod, w tym technik wyceny


