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Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r. 

W 2017 r. następuje zmiana zasad dokumentowania transakcji dokonywanych między podmiotami 

powiązanymi.  

Zmiana definicji podmiotów powiązanych kapitałowo 

Za podmioty powiązane kapitałowo będziemy uważać tylko te, w których udział w kapitale innego 

podmiotu nie będzie mniejszy niż 25%, a nie jak dotychczas - tylko 5%. 

Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych 

Udokumentowaniu będą podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym: 

 transakcje z podmiotami powiązanymi 

 inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny 

wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. 

Obowiązek dokumentacyjny uzależnia się od: 

 wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i 

ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

 przekroczenia progów wartości transakcji/zdarzeń jednego rodzaju ustalanych w 

zależności od wysokości przychodów. 

 

W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą 

równowartość: 

 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro – za transakcje lub 

zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane 

transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym 

kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tyś. euro powiększoną o 5 tyś euro za każdy 1 mln 

euro przychodu powyżej 2 mln euro; 
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 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro – za transakcje lub 

zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane 

transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym 

kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 tys. euro powiększoną o 45 tyś euro za każdy 10 

mln euro przychodu powyżej 20 mln euro; 

 100 mln euro – za transakcje lub zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu 

(straty) podatnika uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których 

wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tyś. 

euro. 

 

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione są podmioty, których przychody lub koszty  nie 

przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR. 

Podatnicy rozpoczynający działalność i dokonujący w danym roku podatkowym transakcji 

lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), będą 

zobowiązani sporządzać dokumentację cen transferowych od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym przychody albo koszty przekroczyły równowartość 2 mln euro. 

Ustawa przewiduje trójstopniową dokumentację cen transferowych, która składa się z: 

 dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) – mającej na celu przedstawienie 

przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub 

innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi 

podmiotami w grupie 

 dokumentacji grupowej (master file) - w której przedstawiane będą informacje na poziomie 

grupy,  

 raportowania według krajów (country-by-country reporting) – raport CbC zawierać będzie 

sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia 

działalności jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy 

kapitałowej w danym roku podatkowym.  
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Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2mln EUR do 10 mln EUR są zobowiązani jedynie do 

sporządzania local file.  

Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln EUR są dodatkowo zobowiązani do 

sporządzania analizy porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z 

zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z 

podmiotami powiązanymi. 

Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln EUR są dodatkowo zobowiązani 

do przedstawienia master file. 

Podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR są zobowiązani 

do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting). 

 

Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej 

Ustawodawca wprowadza obowiązek sporządzenia dokumentacji w terminie nie później niż do dnia 

złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.  

Członek zarządu podmiotu krajowego będzie zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania 

podatkowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w sposób kompletny i w ustawowym 

terminie. 

Analiza porównawcza (benchmarking study) będzie musiała być aktualizowana nie rzadziej niż co 3 

lata.  

W dalszym ciągu podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 

dni od wezwania przez organ podatkowy. 

Wraz z deklaracją rozliczającą podatek dochodowy (CIT-8) podatnik będzie musiał złożyć  

deklarację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP). 
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Sankcje 

W razie kontroli podatkowej dokumentację Transfer Pricing (w języku polskim, opracowaną wg 

polskich szczegółowych formalnych wymogów) należy przedstawić organowi podatkowemu w ciągu 

7 dni. Za brak dokumentacji TP na osobach zarządzających spółką ciąży ryzyko nałożenia kar 

karnoskarbowych oraz domiaru podatku spółce wg karnej stawki podatku dochodowego 50% 

(a nie 19%). 

 

Dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: 

info@investmentsgroup.net 
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