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Konieczność uszczelniania systemu 
podatkowego jest w ostatnim czasie 
tematem często poruszanym zarówno 
przez media jak i  Ministra Finansów. 
Jedną z dróg zmierzających do tego celu 
jest rozszerzenie obowiązków dotyczących 
cen transferowych oraz ich skuteczniejsze 
egzekwowanie przez organy podatkowe.  

Mając na uwadze istotność nadchodzących 
zmian i ich potencjalny wpływ na decyzje 
biznesowe polskich przedsiębiorców, specjaliści  
Grant Thornton opracowali niniejszy raport. 
Znajdą tu Państwo omówienie nadchodzących 
zmian w przepisach podatkowych dotyczących 
cen transferowych wraz z komentarzami 
naszych ekspertów. 

Znowelizowane przepisy wprowadzają 
nowe obowiązki w zakresie sporządzania 
dokumentacji cen transferowych.

Mam nadzieję, że lektura przygotowanego 
materiału pomoże Państwu przygotować 
się do nowych regulacji.

Słowo wstępu

Anatol Skitek

Senior Menedżer 
Zespół Cen Transferowych 

Grant Thornton
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Zgodnie z komunikatem Ministra Finansów 
z dnia 18.12.2015 r., weryfikacja cen 
transferowych w podmiotach powiązanych 
będzie w 2016 r. jednym z priorytetów 
administracji skarbowej. Dlatego też Minister 
Finansów zachęca podatników, którzy 
stosowali nierynkowe ceny w transakcjach 
z podmiotami powiązanymi w latach 
ubiegłych do złożenia korekt deklaracji 
podatkowych za lata 2011-2015 do końca 
I kwartału 2016 r.. Podatnicy, którzy 
zdecydują się na dobrowolną korektę 
deklaracji podatkowej, będą mogli skorzystać 
ze zmniejszenia wysokości odsetek za zaległy 
podatek o 50%. Złożenie korekty deklaracji 
może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.

Minister Finansów zapowiada również, 
iż w celu poprawy skuteczności kontroli 
podatkowych w obszarze cen transferowych 
przeprowadzone zostaną zmiany strukturalne 
i przeznaczone dodatkowe zasoby na ten 
kierunek działań.

W szczególności należy tutaj wskazać, iż 
w lutym 2015 r. powołano Zespół Zadaniowy 
do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych 
odpowiedzialny za opracowanie strategii 
kontroli cen transferowych przez urzędy 
skarbowe, jak również powołano Zespoły 
kompetencyjne w największych Urzędach 
Kontroli Skarbowej, które wyposażono  
w narzędzia niezbędne do sporządzania 
odpowiednich analiz rynkowych.

Zapowiedź przez Ministra Finansów 
dotycząca szczegółowej weryfikacji 
warunków transakcji realizowanych 
pomiędzy jednostkami powiązanymi 
w celu weryfikacji rynkowości tych transakcji 
jest jedną z kolejnych inicjatyw mających 
na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Czasu, niezbędnego na przygotowanie się 
do zapowiadanych kontroli przez Ministra 
Finansów, jak również złożenia korekty 
deklaracji podatkowej, jest bardzo mało. 

W związku z powyższym, podatnicy 
realizujący transakcje z podmiotami 
powiązanymi powinni jak najszybciej 
dokonać weryfikacji ryzyka uznania 
warunków tych transakcji za nierynkowe 

Kontrole w zakresie cen transferowych

WAŻNE!

Zidentyfikowanie ryzyk w obszarze cen transferowych:

• pozwoli na lepsze przygotowanie się 
do kontroli poprzez opracowanie 
dedykowanej argumentacji oraz 
stosownej dokumentacji podatkowej,

• przyczynić się może do decyzji złożenia 
korekty deklaracji podatkowej lub ewentualnych 
zmian warunków transakcji w przyszłości.
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5%
25%

PODWYŻSZENIE PROGU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

Nowe regulacje wprowadzają istotne zmiany 
w zakresie przedmiotowego i podmiotowego 
określenia obowiązku dokumentacyjnego, 
które stanowią prawdziwą rewolucję 
w porównaniu do dotychczasowych wymogów.

W ujęciu podmiotowym, najistotniejsza 
zmiana dotyczy podwyższenia progu 
powiązań kapitałowych z obecnych 
5% do 25% tj. do poziomu, w którym 
podatnik posiadający udział w kapitale 
drugiego podmiotu ma faktyczną kontrolę 
nad działalnością oraz może wpływać 
na decyzje biznesowe podmiotu zależnego.

Oznacza to również, że transakcje 
z podmiotami, w których spółka dominująca 
ma mniejszy udział niż 25%, nie będą już 
objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Kolejną, znaczącą zmianą jest wyłączenie 
z obowiązku opracowania dokumentacji cen 
transferowych najmniejszych przedsiębiorstw 
tj. podatników, których roczny poziom 
przychodów ze sprzedaży lub kosztów 
operacyjnych nie przekracza równowartości 
2 mln EUR (nie dotyczy podatników 
realizujących transakcje z podmiotami 
mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę 
lub zarząd w rajach podatkowych).

Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych 
wprowadzają algorytm ustalania limitów, 
powodujących konieczność sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych, których 
główne założenia zostały przedstawione 
na kolejnej stronie.

Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego
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W przypadku podatników 
o przychodach/kosztach 

w przedziale 
od 2 do 20 mln EUR:

transakcje stanowiące 
równowartość kwoty 

50 tys. EUR, powiększone 
o 5 tys. EUR za każdy 
1 mln EUR przychodu 
powyżej 2 mln EUR.

W przypadku podatników 
o przychodach/kosztach 

w przedziale 
od 20 do 100 mln EUR:

transakcje stanowiące 
równowartość kwoty 

140 tys. EUR, powiększone 
o 45 tys. EUR za każdy 
10 mln EUR przychodu 
powyżej 20 mln EUR.

W przypadku podatników 
o przychodach/kosztach 
powyżej 100 mln EUR:

transakcje przekraczające 
równowartość 500 tys. EUR. 

Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają podmioty osiągające przychody 
lub ponoszące koszty na poziomie co najmniej 2 mln EUR, realizujące transakcje mające 

istotny wpływ na poziom osiąganych dochodów. Za takie transakcje uznaje się:

2 31

KROK
2

KROK
1
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WAŻNE!

Nowe regulacje uzależniają obowiązek 
dokumentacyjny od skali działalności 
przedsiębiorstwa, mierzonej poziomem 
osiąganych przychodów ze sprzedaży 
i ponoszonych kosztów operacyjnych.

Wraz ze wzrostem skali działalności podatnika 
rósł będzie również poziom limitów, 
od których będzie ustalany obowiązek 
dokumentacyjny. Powyższa zmiana oznacza 
odejście od obecnej filozofii ustalania limitów, 
które są niezależne od skali działalności 
podatnika (obowiązują sztywne limity 
dla wszystkich podatników).

Obowiązkowi dokumentacyjnemu będą 
podlegały ponadto:

• umowy spółek niebędących osobami 
prawnymi, jak również umowy wspólnego 
przedsięwzięcia. Powyższy obowiązek 
wystąpi w przypadku, gdy wartość 
wkładów wniesionych przez wspólników 
spółek osobowych lub wartość umowy 
wspólnego przedsięwzięcia przekroczy 
równowartość 50 tys. EUR,

• transakcje oraz inne zdarzenia gospodarcze 
z udziałem podmiotów mających miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową. Obowiązek 
dokumentacyjny powstanie w przypadku 
operacji gospodarczych, których kwota 
przekracza równowartość 20 tys. EUR.

Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego

KROK
2

KROK
1

Znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych 
nakładać będą obowiązek opracowania dokumentacji 
cen transferowych również za rok następujący po 
roku, w którym wystąpiły transakcje przekraczające 
limity dokumentacyjne (dotychczas taki obowiązek 
nie występował).

KOMENTARZ EKSPERTA

Marcin Żmuda 
Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

W mojej ocenie, planowane zmiany w zasadach 
ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji cen 
transferowych, należy uznać za korzystne z perspektywy 
podatników.

Kierunek zmian jest szczególnie istotny dla największych 
przedsiębiorstw, dla których znacząco wzrosną limity 
dokumentacyjne. W przypadku tej grupy podatników, 
spod obowiązku dokumentacyjnego zostaną wyłączone 
transakcje o relatywnie niskim wpływie na poziom 
zobowiązań podatkowych, podlegających obowiązkowi 
opracowania dokumentacji cen transferowych na 
podstawie obecnych przepisów podatkowych. 

Planowane zmiany w przepisach będą miały również 
wpływ na odciążenie administracyjne najmniejszych 
podatników, którzy wyłączeni zostaną spod obowiązku 
przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla 
transakcji wewnątrzgrupowych.
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Dokumentacja podatkowa – część podstawowa

KROK
1

KROK
2

Ma to przyczynić się do pozyskania przez organy podatkowe 
dokładniejszych informacji o warunkach transakcji, 
realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowe regulacje znacząco rozszerzają zakres informacji, 
jakie podatnik winien przedstawić w dokumentacji podatkowej. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentacja podatkowa będzie składała się 
w przypadku niektórych podmiotów z trzech części:

• dokumentacja podstawowa/lokalna (tzw. local file) – obowiązkowy 
element dokumentacji dla wszystkich pomiotów zobowiązanych do jej 
opracowania,

• analiza porównawcza (ang. benchmarking) – obowiązkowy element 
dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają 
wartość 10 mln EUR,

• dokumentacja grupowa (tzw. master file) – obowiązkowy element 
dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają 
20 mln EUR.

WYMOGI DOKUMENTACYJNE OD 2017 R.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, w katalogu elementów, które powinna obejmować dokumentacja 
podatkowa znajdują się:

• analiza funkcjonalna (analiza aktywów, funkcji, ryzyk),

• przewidywane koszty związane z transakcją oraz forma i termin zapłaty,

• metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu 
transakcji,

• określenie strategii gospodarczej oraz innych czynników mających 
wpływ na transakcje,

• opis korzyści oczekiwanych przez podmiot – w przypadku zakupu 
usług o charakterze niematerialnym.

WYMOGI DOKUMENTACYJNE W OBECNYM STANIE PRAWNYM
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W tabeli obok zostały przedstawione elementy dokumentacji 
podstawowej/lokalnej, natomiast w kolejnych artykułach zostanie 
omówiona analiza porównawcza i dokumentacja grupowa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze 
rozporządzenia szczegółowy opis elementów dokumentacji podatkowych 
sporządzanych od 2017 r. Przykładowo, projekt rozporządzenia wskazuje, 
iż w punkcie „opis przebiegu transakcji” należy przedstawić również 
kontekst, w jakim transakcja ma miejsce oraz zmian w stosunku 
do roku poprzedniego, jakie dotyczyły tego opisu.

Projekt rozporządzenia uwzględnia m.in. wytyczne Organizacji 
Współpracy i Rozwoju (OECD) i w założeniu ma ułatwić podatnikom 
sporządzenie poprawnej dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie 
powinno stanowić instrukcję dla podatników podczas sporządzania 
dokumentacji podatkowych.

Dokumentacja podatkowa – część podstawowa

KROK
2

1. Opis transakcji ze wskazaniem jej rodzaju i przedmiotu

2. Dane finansowe (w tym przepływy pieniężne) dotyczące 
dokumentowanych transakcji

3. Dane identyfikujące podmioty powiązane biorące udział w transakcji

4. Opis przebiegu transakcji, w tym analiza funkcji, zaangażowanych 
aktywów oraz ponoszonych ryzyk

5. Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika, 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym przedstawienie algorytmu 
kalkulacji ceny przedmiotu transakcji (wartości rozliczeń)

6. Opis danych finansowych podatnika/spółki niebędącej osobą prawną, 
pozwalających na porównanie sposobu kalkulacji dochodu w rozliczeniach 
z podmiotem powiązanym z danymi wynikającymi z zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego

7. Charakterystyka działalności podatnika/spółki niebędącej osobą prawną 
(w tym struktura organizacyjna i zarządcza, profil działalności gospodarczej, 
otoczenie konkurencyjne, realizowana strategia gospodarcza w tym 
przeprowadzone w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym 
rok podatkowy restrukturyzacje pomiędzy podmiotami powiązanymi)

8. Dokumenty związane z transakcją (np. umowy, porozumienia)

ELEMENY DOKUMENTACJI PODSTAWOWEJ/LOKALNEJ
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Dokumentacja podatkowa – część podstawowa

KOMENTARZ EKSPERTA

KROK
2

Ewelina Wilczyńska 
Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

Dokumentacje podstawowe sporządzane 
dla transakcji realizowanych od 2017 r. będą 
musiały zawierać szereg nowych informacji, 
do których przedstawienia podatnik nie był 
zobowiązany w obecnym stanie prawnym.

Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę 
na konieczność prezentowania danych 
finansowych związanych z dokumentowaną 
transakcją (pkt 2), jak również szczegółowej 
kalkulacji dokonanych rozliczeń/ceny 
przedmiotu transakcji (pkt 5), co dla 
wielu Podatników będzie wiązało się 
z koniecznością pozyskania od podmiotów 
powiązanych takich informacji, co w praktyce 
nie rzadko jest nie lada trudnością. 

Szczególnie istotną nowością jest 
konieczność przedstawienia informacji 
o przeprowadzonych restrukturyzacjach 
z podmiotami powiązanymi w danym 
roku i w roku poprzedzającym dany rok.

Znowelizowane przepisy rozszerzają 
i uszczegółowiają zawartość dokumentacji 
podatkowej, co znacząco zwiększy 
czasochłonność przygotowania kompletnej 
dokumentacji. Dlatego też, aby zdążyć 
z opracowaniem dokumentacji w terminie 
(w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku 
podatkowego), podatnicy powinni zacząć już 
w momencie realizacji transakcji gromadzić 
wszelkie dokumenty i informacje, niezbędne 
do opracowania dokumentacji.

Dokumentacje od 2017r.

Dokumentacje
w obecnym stanie

prawnym
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Aktualne przepisy versus planowane zmiany

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 
(ustawa CIT i PIT), podatnicy dokonujący 
transakcji z podmiotami powiązanymi nie 
mają formalnego obowiązku przedstawiania 
w dokumentacjach analiz rynkowych. 
Niemniej jednak, przeprowadzenie 
analiz rynkowych przez podatnika, może 
istotnie zredukować ryzyko w zakresie cen 
transferowych, dlatego też część podatników, 
mimo braku obowiązku, decyduje się 
na sporządzenie takich analiz 
i przedstawienie ich w dokumentacji.

Od 2017 r. podatnicy, których przychody 
lub koszty, w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, przekroczą w roku 
poprzedzającym rok podatkowy 
równowartość 10 mln EUR, będą zobligowani 
w dokumentacjach podatkowych przedstawić 
analizy danych podmiotów niezależnych 
lub danych ustalonych z podmiotem 
niezależnym, uznanych za porównywalne 
do warunków transakcji ustalonych 
z podmiotem powiązanym, wraz 
z podaniem źródła tych danych.

Warto dodać, że analiza danych 
porównawczych powinna zawierać dane 
porównywalne dotyczące polskich podmiotów, 
jeżeli są one dla podatnika dostępne. 
W przypadku braku danych niezbędnych 
do przeprowadzenia analizy rynkowej, 
podatnik będzie miał obowiązek załączyć 
do dokumentacji podatkowej opis zgodności 
warunków transakcji ustalonych z podmiotami 
powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby 
między sobą niezależne podmioty.

Analizy rynkowe

KROK
3
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Elementy analizy danych porównawczych

W rozporządzeniu wykonawczym, które 
zostało opublikowane na etapie procesu 
legislacyjnego, Ustawodawca doprecyzował 
jakie informacje powinny znaleźć się 
w tym punkcie – w szczególności:

1. wskazanie analizowanej strony transakcji 
lub innych zdarzeń, dwóch lub więcej stron 
uczestniczących w transakcji,

2. podsumowanie istotnych założeń będących 
podstawą analizy danych porównawczych, 
m.in. cech przedmiotu transakcji dostępności 
dóbr oraz usług z nimi związanych, a także 
wielkości dostawy, korzyści związanych 
z wykorzystywaniem dóbr o charakterze 
niematerialnym, danych dotyczących 
sytuacji gospodarczej w branży, w której 
podatnik prowadzi działalność,

3. uzasadnienie zastosowania wieloletnich 
danych,

4. dane dotyczące operacji gospodarczych 
z podmiotami niezależnymi lub zawieranych 
pomiędzy podmiotami niezależnymi, które 
podatnik wykorzystał do zastosowania metody 
kalkulacji dochodów (straty),

5. podsumowanie danych finansowych 
dotyczących operacji gospodarczych 
zawieranych przez podmioty niezależne, 
które podatnik wykorzystał do zastosowania 
metody kalkulacji dochodów (straty),

6. informację na temat zastosowanych korekt 
eliminujących istotne efekty różnic pomiędzy 
porównywanymi transakcjami lub pomiędzy 
podmiotami zawierającymi te transakcje,

7. podsumowanie informacji lub wskaźników 
finansowych wykorzystanych w metodzie 
kalkulacji dochodów (straty).

Analizy rynkowe

KROK
3

Obowiązek 
sporządzania 

analiz rynkowych 
dotyczy ok. 

7000 
podatników
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KOMENTARZ EKSPERTA

Ewa Rybak 
Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

Przeprowadzenie analiz rynkowych 
warunków transakcji w celu właściwego 
określenia wysokości dochodu 
podlegającego opodatkowaniu, 
wymaga dużego zaangażowania czasu 
oraz innych zasobów (np. w postaci 
odpowiednich baz danych).

Należy zwrócić uwagę na to, że 
w przypadkach, w których podatnik 
nie zawiera porównywalnych transakcji 
z podmiotem powiązanym i podmiotami 
niepowiązanymi, w praktyce 
bardzo ciężko jest zidentyfikować 
porównywalne warunki transakcyjne 
na podstawie publicznie dostępnych 
informacji, dlatego też często 
praktykowanym rozwiązaniem jest 
sporządzanie  tzw. benchmarkingów, 
które wymagają co do zasady dostępu 
do płatnych baz danych.

Na tym etapie trudno ocenić, czy 
organy podatkowe będą wymagać 
od podatników zakupu tych danych, 
czy ewentualnie w przypadku braku 
dostępu do publicznych danych 
wystarczające będzie w dokumentacji 
poprzestanie na przedstawieniu 
jedynie przesłanek ekonomicznych, 
uzasadniających warunki przyjęte 
w transakcjach z podmiotem 
powiązanym.

Można przypuszczać, że brak 
benchmarkingu lub innych porównań 
rynkowych w dokumentacji, może 
spowodować wzmożoną podejrzliwość 
organów podatkowych np. dotyczących 
celowego nieprzedstawiania tych 
analiz, które mogą wskazywać na brak 
rynkowości transakcji.

Odłożenie w czasie wejścia w życie 
analizowanych przepisów daje 
podatnikom okazję do odpowiedniego  
przygotowania się do nadchodzących 
zmian poprzez wcześniejsze 
sporządzenie analizy rynkowej, 
weryfikacji warunków transakcji 
z podmiotami powiązanymi i podjęcia 
ewentualnych działań korygujących 
w przypadku, w którym okazało się, 
że aktualnie ustalone warunki transakcji 
odbiegają od rezultatów wynikających 
z analiz rynkowych.

Mając na uwadze skalę transakcji 
realizowanych pomiędzy podmiotami 
powiązanymi, kwestia prawidłowego 
zweryfikowania rynkowości transakcji 
z wyprzedzeniem zyskuje niebagatelne 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
podatkowego.

Analizy rynkowe
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Krok 4 - Dokumentacja grupowa - Masterfile

KROK
4

WAŻNE!

Znowelizowane ustawy o podatkach 
dochodowych od 01.01.2017 r. nakładać 
będą na podatników realizujących 
transakcje z podmiotami powiązanymi 
obowiązek opracowania tzw. globalnej 
dokumentacji cen transferowych.

Obowiązek będzie dotyczył podatników 
osiągających przychody ze sprzedaży 
lub ponoszących koszty w kwocie 
przekraczającej równowartość 
20 mln EUR.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, 
zakres globalnej dokumentacji cen transferowych będzie obejmował:

Szczegółowy zakres danych, które obejmować będą globalne dokumentacje cen transferowych, 
zostanie określony w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw o podatkach dochodowych.

opis zawartych przez podmioty należące 
porozumień cenowych w sprawach 
podatku dochodowego z administracjami 
podatkowymi innych państw (APA)

strukturę organizacyjną grupy podmiotów 
powiązanych

charakterystykę działalności gospodarczej 
prowadzonej przez grupę

charakterystykę zasad wyznaczania 
cen transferowych w grupie 
(polityka cen transferowych)

opis posiadanych oraz rozwijanych 
przez grupę aktywów niematerialnych 
(np. znaki towarowe, know-how, 
technologie, patenty itp.)

charakterystykę sytuacji finansowej 
podmiotów tworzących grupę, 
obejmującą skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe podmiotów 
należących do grupy
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Krok 4 - Dokumentacja grupowa - Masterfile

Marcin Żmuda 
Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

KOMENTARZ EKSPERTA

W mojej ocenie, wprowadzenie wymogu opracowania 
analizy działalności grupy będzie stanowiło istotne 
obciążenie dla podatników z uwagi na stosunkowo 
szeroki zakres informacji, jakie obejmie dokumentacja 
sporządzana na poziomie grupowym.

W szczególności problematyczne może okazać się 
opracowanie dokumentacji globalnych dla podatników 
funkcjonujących w strukturach międzynarodowych grup 
kapitałowych (jednostki zależne od spółek zagranicznych). 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można 
przypuszczać, że podmioty te mogą mieć trudności 
z pozyskaniem danych dotyczących wyników finansowych 
podmiotów z grupy, ich modelu biznesowego czy informacji 
o podziale aktywów niematerialnych obowiązujących w grupie.

W związku z powyższym, podatnicy powinni z wyprzedzeniem 
zaplanować proces przygotowania dokumentacji cen 
transferowych według wymogów, które będą obowiązywać 
od 2017 r., w tym - w szczególności - już teraz rozpocząć 
proces pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do 
udokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.

Cel opracowania globalnej dokumentacji 
cen transferowych

Głównym celem będzie prezentacja 
podziału funkcjonalnego obowiązującego 
w grupie kapitałowej, do której należy 
podatnik. Analiza profilu działalności oraz 
wyników finansowych poszczególnych 
podmiotów należących do grupy, umożliwi 
organom podatkowym ocenę wysokości 
dochodów osiąganych przez poszczególne 
spółki z grupy przez pryzmat generowanej 
przez nie wartości dodanej ocenianej 
z perspektywy funkcjonowania całej grupy. 

Globalna dokumentacja cen transferowych 
będzie stanowiła kolejne narzędzie dla 
organów podatkowych, umożliwiające 
skuteczniejszą kontrolę procederu transferu 
zysków pomiędzy podmiotami z grupy.

Sporządzanie dokumentacji 
cen transferowych na poziomie 
ogólnogrupowym (tzw. masterfile’ów) 
było dotychczas praktykowane głównie 
w zachodnioeuropejskich jurysdykcjach 
podatkowych. Wprowadzenie obowiązku 
przedłożenia globalnej dokumentacji dla 
krajowych podatników należy niewątpliwie 
uznać za jedną z najbardziej istotnych 
zmian w wymogach dokumentowania 
transakcji wewnątrzgrupowych, jakie 
niosą za sobą znowelizowane przepisy 
podatkowe.
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Sprawozdanie uproszczone

Sekcje sprawozdania uproszczonego

Wraz z publikacją propozycji zmian przepisów dotyczących cen transferowych (druk sejmowy 3697) 
wskazano również projekt sprawozdania uproszczonego (CIT-TP), które składa się z serii pytań zamkniętych, 
w tym pól, w których podatnicy będą zobowiązani określić skalę transakcji zrealizowanych z podmiotami 
powiązanymi (pod względem wartościowym). Sprawozdanie uproszczone we wspomnianym wyżej projekcie 
zawiera 5 głównych sekcji:

WAŻNE!

Dokumentacja podatkowa nie jest 
jedynym wymaganym dokumentem 
zgodnie z nowymi przepisami z zakresu 
cen transferowych. Od 2017 roku 
podatnicy będą również zobowiązani 
dołączać do deklaracji podatkowej 
dodatkowy formularz, tzw. 
sprawozdanie uproszczone.

Zgodnie z przepisami, wzór 
sprawozdania (formularz) zostanie 
określony przez Ministra Finansów 
w drodze rozporządzenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami, podatnicy, których 
przychody lub koszty przekroczą 
w roku podatkowym 10 mln EUR, 
będą zobowiązani dołączyć do zeznania 
podatkowego za rok podatkowy 
uproszczone sprawozdanie w sprawie 
transakcji z podmiotami powiązanymi.

KROK
5
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Sekcja C – identyfikacja powiązań

Wskazanie informacji o powiązaniach 
kapitałowych, prowadzeniu działalności 
poprzez zakład czy powiązaniach 
o charakterze zarządczym.

Sekcja D – identyfikacja 
zagranicznego podmiotu powiązanego.

W tym punkcie należy wskazać liczbę 
podmiotów powiązanych pod względem 
ich lokalizacji, wraz ze wskazaniem kraju 
siedziby tych podmiotów;

Sekcja E – główny sektor działalności 
i profil funkcjonalny.

W tym punkcie podatnik będzie miał 
za zadanie wskazać właściwy rodzaj 
prowadzenia działalności 
 

(np. produkcja, handel, finanse, usługi, 
inne), a także profil funkcjonalny 
prowadzonej działalności.

Sekcja F – restrukturyzacja

W tej sekcji podatnicy będą zobowiązani 
wskazać, czy w trakcie roku podatkowego 
miały miejsce restrukturyzacje biznesowe 
a także to, czy została wypłacona z tego 
tytułu rekompensata.

Sekcja G – transakcje z podmiotami 
powiązanymi, w tym także podsekcje:

G.1. transakcje z podmiotami 
powiązanymi dotyczące aktywów, 
w tym aktywów niematerialnych,

G.2. kontrolowane transakcje finansowe, 
G.3. informacje finansowe (dotyczące 
m.in. poziomu zobowiązań z tytułu 

gwarancji i ubezpieczeń czy 
należności wynikających z umów 
cash-poolingu).

G.4. umowy o podziale kosztów 
lub wspólnego przedsięwzięcia (CCA).

Warto zaznaczyć, że w sekcji G podatnik 
będzie zobowiązany do wskazania skali 
przeprowadzanych transakcji w roku 
podatkowym za który składana jest 
deklaracja. 

Właściwe wypełnienie tej sekcji będzie 
wymagało od podatników prowadzenie 
odpowiedniej ewidencji i jej analizy 
m.in. odpowiednie grupowanie transakcji 
pod kątem przedmiotowym (rodzaje 
transakcji) i podmiotowym (kontrahenci 
w podziale na lokalizacje określone 
w sekcji D).
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KOMENTARZ EKSPERTA

Sprawozdanie uproszczone

Krytyka projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia był mocno 
krytykowany podczas konsultacji 
społecznych. W szczególności wskazywano 
na to, że rozporządzenie wykracza poza 
delegację ustawową oraz na to, że projekt 
rozporządzenia w zaproponowanym 
kształcie nie ma charakteru 
uproszczonego (na co wskazuje ustawa).

Dlatego też, ostateczny kształt formularza 
CIT-TP może jeszcze się zmienić, ale na ten 
moment warto zapoznać się z propozycjami 
Ustawodawcy ponieważ wskazują one jasno 
cel i zakres informacji o transakcjach 
z podmiotami powiązanymi, które powinny 
być raportowane urzędom skarbowym.

WAŻNE!

Pierwsze sprawozdanie uproszczone 
podatnicy będą musieli złożyć dla roku 
podatkowego rozpoczynającego się 
po dniu 31 grudnia 2016 r., 
czyli do deklaracji podatkowych 
składanych w 2018 roku.

KROK
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Ewa Rybak 
Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

Wielu podatników zapewne zastanawia się nad tym,
w jakim celu Ustawodawca dokłada kolejne wymogi formalne 
dotyczące dokumentowania i raportowania transakcji 
realizowanych między podmiotami powiązanymi.

W mojej ocenie, intencją Ustawodawcy w tym przypadku 
jest nie tyle analiza rynkowości transakcji (to zadanie 
ma ułatwić lektura dokumentacji podatkowej), 
ile sprawniejsza i efektywniejsza selekcja podatników, 
którzy powinni podlegać kontroli w zakresie 
cen transferowych.

Warto zwrócić uwagę, że po analizie sprawozdania 
uproszczonego urząd skarbowy będzie miał wiedzę 
m.in. na temat skali współpracy z podmiotami 
powiązanymi – co pozwoli ocenić, na ile te transakcje 
mogły mieć wpływ na dochód czy stratę poniesioną 
w danym roku podatkowym, czy też informację 
na temat procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy.
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Country-by-Country Reporting

Podmioty, zobowiązane do sporządzenia 
raportu CBcR, będą musiały przygotować 
go w formie tabelarycznej, zgodnie 
z wzorem przedstawionym w załączniku 
do projektu rozporządzenia Ministerstwo 
Finansów, uszczegółowiającym zapisy 
znowelizowanych ustaw o podatkach 
dochodowych. 

Rozporządzenie uwzględnia 
w szczególności treść ustaleń w zakresie 
wzoru sprawozdania, podjętych przez 
Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) zawartych 
w Wytycznych dotyczących 
Dokumentacji Cen Transferowych 
i Raportowania z odpowiednich 
krajów z września 2014 r. (Guidance 
on Transfer Pricing Documentation 
and Country-by-Country Reporting), 
opublikowanych jako tzw. rezultat 
działania 13 (Action 13) projektu BEPS.

Celem nowych regulacji/rozporządzenia 
jest wprowadzenie sprawozdania w formie 
zunifikowanej w skali międzynarodowej, 
w którym przedstawiane będą zagregowane 
informacje na potrzeby analizy zjawiska 
zaniżania podstawy opodatkowania 
i przerzucania dochodów przez podmioty 
powiązane, działające w więcej niż jednej 
jurysdykcji podatkowej.

Przedstawienie danych w układzie 
tabelarycznym ma na celu zachowanie 
ich przejrzystości i czytelności. 
Zagregowanie danych w tabeli 
ułatwić ma również ich późniejsze 
wykorzystanie i analizę przez fiskusa.

CO TO TAKIEGO?

Country-by-Country Reporting to 
sprawozdanie o wysokości dochodów 
i zapłaconego podatku oraz miejscach 
prowadzenia działalności, jednostek 
zależnych i zagranicznych zakładów 
należących do grupy kapitałowej, 
w której funkcjonuje podatnik.
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Country-by-Country Reporting

KROK
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Kto będzie zobligowany sporządzać raport?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, podmioty krajowe, które jednocześnie: 

 

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

są jednostką konsolidującą sprawozdanie 
finansowe w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości

w poprzednim roku podatkowym 
wygenerowały na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
poza jej terytorium skonsolidowane 
przychody - w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości - przekraczające 
równowartość 750 mln EUR

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

Mini przewodnik po przepisach podatkowych | Grant Thornton

będą zobowiązane do sporządzania 
raportu CbcR  i przekazania go 
do urzędu skarbowego w terminie 
12 miesięcy od dnia zakończenia 
roku podatkowego podmiotu krajowego, 
za który jest składany raport.
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W jakim celu?

Sprawozdanie ma umożliwić analizę 
aktywności grup kapitałowych na poziomie 
globalnym poprzez analizę skali prowadzonej 
działalności w poszczególnych krajach, 
wykazywanego tam zysku i zapłaconego 
podatku, co w efekcie ma umożliwić 
łatwiejszą analizę i ocenę ryzyka zaniżania 
dochodów w obszarze cen transferowych. 

Raport ma zapewnić również większą 
przejrzystość – podatnicy będą zobowiązani 
ujawniać dodatkowe informacje dotyczące 
podmiotów powiązanych, a organy 
podatkowe będą uprawnione do ich 
wymiany pomiędzy sobą (przewiduje się, 
iż informacje ze składanych corocznie 
formularzy będą wymieniane między 
administracjami podatkowymi).

Country-by-Country Reporting

KROK
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KOMENTARZ EKSPERTA

Ewelina Wilczyńska 
Doradca, Zespół Cen Transferowych Grant Thornton

Raport Country-by-County Reporting umożliwi ustalenie, 
jak międzynarodowe grupy rozdysponowują swoje dochody 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami w różnych jurysdykcjach 
podatkowych i w jakiej wysokości płacą podatki.

Country-by-Country Reporting będzie również ułatwiał 
organom podatkowym selekcjonowanie podmiotów 
do kontroli na podstawie analizy informacji w nim zawartych. 

Niewątpliwie, raport CbcR stanowi realizację celu, jakim 
jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powodującym 
zaniżanie podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów 
przez podmioty powiązane.
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Nasz zespół

KROK
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ZESPÓŁ CEN TRANSFEROWYCH

Specjalizujemy się w realizacji prac z zakresu:

• sporządzania dokumentacji podatkowych,

• sporządzania polityki cen transferowych,

• przygotowywania analiz porównawczych (benchmarkingów),

• przeprowadzania audytów cen transferowych,

• bieżącego doradztwa w zakresie zagadnień związanych z cenami transferowymi.

KONTAKT

Anatol Skitek 
Senior Menedżer 

Zespół Cen Transferowych Grant Thornton 
T  +48 61 625 14 61 
M +48 661 538 546 

E  anatol.skitek@pl.gt.com 

Anatol posiada 9-letnie doświadczenie w branży 
konsultingowej. Obecnie pełni rolę szefa zespołu 
Management Consulting oraz Dyrektora zespołu 
ds. efektywności biznesu. Specjalizuje się w obszarze  
audytu wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem 
korporacyjnym, kontroli wewnętrznej i cen transferowych.

Realizował również  projekty związane z opracowaniem 
strategii rozwoju oraz optymalizacji struktur 
organizacyjnych i procesów biznesowych. 
Do 2007 roku pracował na stanowisku 
Pełnomocnika zarządu ds. systemu zarządzania.

Prowadził oceny ryzyka biznesowego, był odpowiedzialny 
za funkcję audytu wewnętrznego oraz koordynował 
projekt optymalizacji procesów biznesowych. 
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Dlaczego warto zaufać Grant Thornton?

KROK
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5 NAJWAŻNIEJSZYCH POWODÓW

Uważamy, że rzetelne doradztwo powinno być głęboko osadzone w specyfice każdego przedsiębiorstwa. Wspierając w towarzyszących Państwa 
działalności wyzwaniach, będziemy kierować się specyfiką branży, w której funkcjonuje Państwa firma.

1. Doświadczenie i specjalizacja
W ciągu ponad 20 lat działalności na polskim rynku zgromadziliśmy wiedzę z kilkunastu branż i sektorów.

2. Rozumiemy Państwa biznes
Jesteśmy przekonani, że wspomaganie naszych Klientów wymaga zrozumienia otoczenia branżowego, w którym funkcjonują. Aktywnie analizujemy prawo branżowe, 
czynniki konkurencyjne i trendy rynkowe. Dzięki temu włączamy się w realizację wyzwań stojących przed naszymi klientami i dostarczamy kompleksowe odpowiedzi 
oraz rekomendacje w pełni dostosowane do potrzeb naszych Klientów i osadzone w realiach ich biznesu.

3. Corocznie realizujemy ponad 60 projektów w zakresie cen transferowych
Rozwiązując pojawiające się problemy, korzystamy z wieloletniej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu patrzymy na firmę w szerszej perspektywie – widzimy całe 
przedsiębiorstwo i stale zmieniające się warunki rynkowe. Nasze szerokie doświadczenie dla firm z różnych branż pozwala nam interpretować nie tylko standardowe 
sytuacje, ale również rozwiązywać nietypowe problemy naszych Klientów. 

4. Jesteśmy częścią globalnego zespołu Grant Thornton
Należy do niego blisko 4 400 ekspertów podatkowych w niemal 130 firmach na całym świecie.

5. Na co dzień dzielimy się swoją wiedzą
Dzięki naszej obecności w Internecie i mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter) na bieżąco informujemy o najciekawszych informacjach 
dotyczących branży - wystarczy dołączyć do naszej społeczności.

Mini przewodnik po przepisach podatkowych | Grant Thornton

Odwiedź nas na www.GrantThornton.pl lub śledź naszych ekspertów na Twitterze: @GrantThorntonPL!
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego 
profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. 
dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jednak odpowiedzialności 
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