
Zmiany w cenach transferowych
 

Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania!



Najistotniejszy zakres zmian w zasadach dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (w zależności od poziomu rocznych przychodów/kosztów osiąganych/ponoszonych przez podatnika)* 

Brak obowiązku 
przygotowania 

dokumentacji cen 
transferowych

2-10 mln EUR 10-20 mln EUR 20-750 mln EUR >750 mln EUR**
Termin wejścia 

przepisów w życie
< 2mln EUR

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych na poziomie lokalnym (tzw. country file), obejmującej 
elementy obecnie wymagane przez regulacje w zakresie cen transferowych oraz elementy opisu działalności podatnika 

(charakterystyka strategii gospodarczej, modelu biznesowego, charakterystyka wyników finansowych podatnika itp.) 

Obowiązek przygotowania analiz porównawczych potwierdzających, że transakcje 
z podmiotami powiązanymi, podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu, 

zawierane były na warunkach rynkowych.  

Obowiązek przedłożenia organom podatkowym uproszczonego sprawozdania z transakcji 
z udziałem podmiotów powiązanych, prezentującego rodzaj i wartość transakcji 
wewnątrzgrupowych. Będzie ono stanowiło załącznik do zeznania podatkowego.     

Obowiązek przygotowania globalnej dokumentacji cen 
transferowych (tzw. masterfile), prezentującej strukturę 
organizacyjną grupy, podział funkcjonalny obowiązujący 

w grupie, opis sytuacji finansowej poszczególnych 
podmiotów funkcjonujących w strukturze grupy itp. 

Obowiązek przedłożenia 
organom podatkowym 

sprawozdania 
o wysokości dochodów 
i zapłaconego podatku 

oraz miejscach prowadzenia 
działalności, jednostek 

zależnych i zagranicznych 
zakładów należących do 
grupy kapitałowej (tzw. 

raport country-by-country). 
Będzie ono stanowiło 
załącznik do zeznania 

podatkowego.

Od 01.01.2017 r.

Od 01.01.2016 r.

* dotyczy podmiotów, dla których powstał obowiązek dokumentacyjny 
zgodnie z zasadami określonymi na kolejnej stronie broszury

** podatnicy pełniący funkcję podmiotu dominującego, będące 
jednostkami konsolidującymi sprawozdanie finansowe, posiadające 
poza terytorium RP zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek 
zależnych 



Najistotniejszy zakres zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych, które zostaną wprowadzone od 01.01.2017 r. 

Transakcje zawierane 
z podmiotami powiązanymi, 

których wartość ma istotny wpływ 
na poziom dochodów podatnika 

(poziom istotności transakcji 
będzie ustalany zgodnie 

z algorytmem, o którym mowa 
w części „Kryterium 

podmiotowe dokumentacji”).

Pozostałe zdarzenia gospodarcze 
z udziałem podmiotów 

powiązanych, mające istotny 
wpływ na poziom dochodów 

podatnika (w tym umowy 
wspólnego przedsięwzięcia, 

umowy spółki, umowy 
o zarządzaniu płynnością, 

umowy o podziale kosztów), 
których wartość przekracza 

kwotę 50 tys. EUR.

Transakcje, z tytułu których 
zapłata należności następuje na 

rzecz podmiotu mającego miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
na terytorium kraju stosującego 

szkodliwą konkurencję podatkową, 
których wartość przekracza kwotę 

20 tys. EUR (dotyczy również 
umów spółek i umów wspólnego 

przedsięwzięcia o wartości 
przekraczającej powyższą kwotę). 

Kryterium przedmiotowe dokumentacji

Obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych będą podlegały:
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Najistotniejszy zakres zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych, które zostaną wprowadzone od 01.01.2017 r. 

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. 

Kryterium podmiotowe dokumentacji

Podmioty osiągające przychody lub ponoszące koszty na poziomie co najmniej 2 mln EUR, realizujący 
transakcje mające istotny wpływ na poziom osiąganych dochodów. Za takie transakcje uznaje się:
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Najistotniejszy zakres zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych, które zostaną wprowadzone od 01.01.2017 r. 

Termin sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych

Podatnik będzie miał obowiązek 
sporządzenia kompletnej 

dokumentacji cen transferowych 
nie później niż na dzień złożenia 

zeznania podatkowego 
za dany rok podatkowy. Wraz 

z deklaracją podatkową podatnik 
będzie zobowiązany do złożenia 
oświadczenia o kompletności 
przygotowanej dokumentacji. 

Termin przedłożenia 
uproszczonego sprawozdania 

z działalności grupy

Podatnicy będą zobowiązani 
do przedłożenia sprawozdania 
z działalności grupy nie później 
niż na dzień złożenia zeznania 

podatkowego za dany rok 
podatkowy. 

Termin sporządzanie raportu 
country-by-country 

Podatnicy będą zobowiązani 
do przedłożenia raportu 

country-by-country w terminie 
12 miesięcy od zakończenia 
roku podatkowego podatnika 

(podmiotu krajowego). 

Próg powiązań kapitałowych

Wzrost progu powiązań kapitałowych, od których podmioty gospodarcze uważa się za podmioty powiązane, 
z obecnych 5% do 25% (udział jednego podmiotu w kapitale zakładowym drugiego podmiotu). 
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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 odatkowego, 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 za ewentualne 
błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności.Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi także odpowiedzialności 
za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji. 

Anatol Skitek
Senior Menedżer
T:  +48 61 625 1461
M: +48 661 538 546
E  anatol.skitek@pl.gt.com
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Ewa Rybak
Doradca
T:  +48 61 625 1330
M: +48 661 538 562
E  ewa.rybak@pl.gt.com

Marcin Żmuda
Doradca
T:  +48 61 625 1341
M: +48 607 665 734
E  marcin.zmuda@pl.gt.com

Ewelina Wilczyńska
Doradca
T:  +48 61 625 1345
M: +48 661 538 530
E  ewelina.wilczynska@pl.gt.com


