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TAX Alert 
 

Luty 2020 

Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych  
za 2019 rok 

1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe zasady w zakresie obowiązków związanych  

z dokumentowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi. W odróżnieniu od przepisów 

obowiązujących do końca 2018 roku, zakres obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do 

transakcji przeprowadzonych od początku 2019 nie jest już uzależniony od wysokości 

przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika, lecz od wartości poszczególnych 

transakcji (o charakterze jednorodnym). 

NOWE DEFINICJE 
TRANSAKCJI 
KONTROLOWANEJ/ 
ZNACZĄCEGO 
WPŁYWU/PODMIOTÓW 
POWIĄZANYCH 

Ustawodawca wprowadził nową definicję „transakcji kontrolowanej” (zamiast 

dotychczasowego pojęcia „transakcji oraz innych zdarzeń jednego rodzaju”).  

Za transakcje kontrolowaną uznaje się 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.   

Ponadto Ustawodawca na nowo precyzuje definicję podmiotów powiązanych. Jako 

istotny czynnik kreujący powiązania między podmiotami powiązanymi wskazano m.in. 

„wywieranie znaczącego wpływu”.  

Definicja wskazuje na 3 obszary powiązań: 

◼ powiązania właścicielskie (udział w kapitale, zyskach czy prawie głosu na 

poziomie co najmniej 25 %) 

◼ faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych 

decyzji podatnika poprzez kluczowych pracowników podmiotu przykładowo 

dyrektor finansowy) 

powiązania o charakterze rodzinnym (małżonkowie, pokrewieństwo lub powinowactwo 
do II stopnia).  

LOKALNA 
DOKUMENTACJA CEN 
TRANSFEROWYCH – 
LOCAL FILE 

Zgodnie z nowymi regulacjami, w terminie do końca 9 miesiąca od zakończenia 

roku obrotowego, podmioty powiązane zobowiązane są do przygotowania lokalnej 

dokumentacji cen transferowych (local file) dla jednorodnej transakcji 

kontrolowanej, której wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług 

przekroczyła w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne: 

Transakcja Wartość netto transakcji 

transakcja towarowa 10 mln PLN 

transakcja finansowa 10 mln PLN 

transakcja usługowa 2 mln PLN 

transakcja inna niż usługowa, towarowa i 

finansowa 
2 mln PLN 

transakcja z podmiotem z tzw. raju 

podatkowego 
100 tys. PLN 
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Księgowość 

Doradztwo biznesowe 
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 Wysokość osiągniętych przychodów / poniesionych kosztów w poprzednim roku 

pozostaje bez znaczenia. Istotna jest wartość transakcji jednego rodzaju.  

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej podniesiono, że taki sposób 

uregulowania obowiązku dokumentacyjnego jest również korzystny z punktu widzenia 

interesów Skarbu Państwa, ponieważ to wartość transakcji z podmiotami powiązanymi  

(a nie poziom przychodów) bezpośrednio związana jest z poziomem ryzyka zaniżenia 

dochodu do opodatkowania – oraz z wartością takiego zaniżenia. 

Powyższe progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla: 

◼ każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od 

przyporządkowania do transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, 

finansowych, usługowych albo innych transakcji 

◼ strony kosztowej i przychodowej.  

Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana bez 

względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonywanych lub otrzymywanych 

płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja 

kontrolowana. Ustawodawca przedstawił w art. 11k ust 5 Ustawy o CIT katalog 

kryteriów do oceny jednorodnego charakteru transakcji.  

Ponadto Ustawodawca wskazuje, że wartość transakcji kontrolowanej odpowiada: 

Wartość Transakcja 

wartości kapitału pożyczki, kredyty 

wartości nominalnej emisje, obligacje 

sumie gwarancyjnej poręczenia, gwarancje 

wartości przypisanych przychodów lub 

kosztów 

w przypadku przypisania dochodu 

(straty) do zakładu zagranicznego 

wartości właściwej dla danej transakcji w przypadku pozostałych transakcji 

  
 

OBOWIĄZKOWA 
ANALIZA DANYCH 
PORÓWNAWCZYCH 
(ANALIZA ZGODNOŚCI) 

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy wymagają, aby każdorazowo 

dokumentacja cen transferowych (local file) obejmowała swoim zakresem 

analizę danych porównawczych (benchmarking study) (albo analizę zgodności  

w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle 

danej metody weryfikacji lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności).  

Analiza ta ma stanowić obligatoryjny, kluczowy element dokumentacji mający za 

zadanie wykazać rynkowy charakter stosowanej w transakcji ceny transferowej. 

Jednocześnie, nowelizacja utrzymuje dotychczasowy obowiązek dokonywania 

aktualizacji analizy danych porównawczych nie rzadziej niż raz na 3 lata chyba, że 

zmiana warunków ekonomicznych uzasadnia aktualizację z większą częstotliwością. 

SAFE HARBOURS DLA 
TRANSAKCJI 
POŻYCZEK ORAZ 
USŁUG O NISKIEJ 
WARTOŚCI DODANEJ  

W nowych przepisach wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), 

których zastosowanie przez podatnika skutkować będzie uznaniem ceny lub elementu 

ceny za rynkową, bez konieczności sporządzania do takiej transakcji analizy 

porównawczej.  

Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikowi ochronę 

przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej strony zwalnia 

podatnika z części obowiązków dokumentacyjnych (tj. ze sporządzenia analizy 

porównawczej), pozostawiając jednak obowiązek sporządzenia dokumentacji cen 

transferowych dla tych transakcji  

Takie rozwiązania zostały przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji: pożyczek 

oraz usług o niskiej wartości dodanej, po spełnieniu przez nich ustawowych warunków.   
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ZWOLNIENIA 
Z OBOWIĄZKU 
SPORZĄDZENIA 
DOKUMENTACJI 

Pomimo szerokiego kręgu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji 

podatkowej, Ustawodawca przewidział również liczne zwolnienia  

z obowiązków dokumentacyjnych.  

Katalog zwolnień przedmiotowych i podmiotowych zawarty został w art. 11n Ustawy  

o CIT.  

GRUPOWA 
DOKUMENTACJA – 
MASTER FILE 

Ustawodawca zmodyfikował regulacje dotyczące sporządzania grupowej dokumentacji 

cen transferowych. Istotną zmianą w zakresie określenia obowiązku przygotowania 

master file jest uzależnienie obowiązku od skonsolidowanych przychodów osiąganych 

przez grupę, a nie przez samego podatnika.  

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są 

obowiązane do sporządzenia local file dołączają do tej dokumentacji grupową 

dokumentację cen transferowych (master file), sporządzoną za rok obrotowy, jeżeli 

należą do grupy podmiotów powiązanych dla których: 

◼ sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

◼ przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 200 mln PLN lub 

równowartość tej kwoty. 

Dokumentacja grupowa może być sporządzona przez podmiot powiązany 

zobowiązany do załączenia grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny 

podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych (pod warunkiem zapewnienia jej 

zgodności z polskimi regulacjami), również w języku angielskim.  

Organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia dokumentacji master file  

w wersji polskiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.  

POZOSTAŁE 
OBOWIĄZKI  

Oświadczenie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w terminie do końca 9 miesiąca od 

zakończenia roku obrotowego. 

◼ informacji o cenach transferowych (TP-R), która zastępuje dotychczasowe 

uproszczone sprawozdanie CIT-TP.  

W porównaniu do roku 2018, podatnik będzie zobowiązany zdecydowanie wnikliwiej  

i bardziej wyczerpująco zaprezentować informacje dotyczące transakcji z podmiotami 

powiązanymi, w tym w szczególności opis oraz wyniki analiz porównawczych. 

Szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w TP-R został określony  

w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji  

o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.  

Przekazywanie TP-R ma służyć pozyskaniu przez organy podatkowe informacji  

w celu analizy ryzyka zaniżenia przez podatników dochodu do opodatkowania poprzez 

zachowania nierynkowe oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.   

Informację TP-R należy złożyć elektronicznie w terminie do końca 9 miesiąca od 

zakończenia roku obrotowego.  

Co istotne, zobowiązanymi do złożenia informacji TP-R są dwie grupy podmiotów: 

a) podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji 

cen transferowych, jak również 

b) podmioty powiązane zawierające transakcje zwolnione z obowiązku 

sporządzenia dokumentacji cen transferowych (art. 11n ust. 1 Ustawy  

o CIT).  
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym i 
doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 
 
www.tpa-group.pl  |  www.bakertilly.pl 

 

WSPARCIE 
PODATKOWE W 
ZAKRESIE CEN 
TRANSFEROWYCH 

Aby zapewnić naszym Klientom wsparcie oferujemy obsługę podatkową obejmującą: 

◼ przygotowanie/aktualizację/weryfikację dokumentacji cen transferowych (local 

file/master file) 

◼ sporządzenie/aktualizację/weryfikację analizy danych porównawczych (opisu 

zgodności) 

◼ przygotowanie i weryfikację informacji o cenach transferowych TP-R 

◼ przygotowywanie i weryfikację poprawności oświadczenia o sporządzeniu 

dokumentacji cen transferowych 

◼ wsparcie i reprezentowanie Klienta w postępowaniach podatkowych i sądowo-

administracyjnych w zakresie cen transferowych 

◼ prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie problematyki cen transferowych,  

w tym szkolenie personelu Klienta, w celu samodzielnego sporządzania  

i aktualizacji dokumentacji cen transferowych. 

KONTAKT 

 

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych 

i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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