
CENY TRANSFEROWE – ZMIANY 2019 



Minister Finansów wydał rozporządzenia wykonawcze do przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od

stycznia 2019 roku. Rozporządzania wykonawcze wydane zostały:

• w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2502) oraz w

zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2491);

• w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz.

2509) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2479);

• w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2515) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2487);

• w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów

powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2499) oraz w zakresie podatku

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2474);

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE



REWOLUCYJNE ZMIANY W CENACH 
TRANSFEROWYCH OD 2019 R.

zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia
dokumentacji cen transferowych. Zmianie uległ też sam mechanizm określenia progów dokumentacyjnych.

wydłużenie terminów - terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu local file oraz złożenie TP-R z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z
kolei termin na sporządzenie master file będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne - możliwość realizacji obowiązku posiadania master file poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio
dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Dodatkowo, wprowadzono cztery nowe zwolnienia
dokumentacyjne, obejmujące:

• transakcje kontrolowane zawierane między podmiotami krajowymi (pod pewnymi warunkami),
• transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów,
• transakcje kontrolowane, których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
• transakcje kontrolowane w zakresie przypisywania dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

zagraniczne podmioty powiązane, jeżeli przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują, że dochody te mają być opodatkowane poza
Rzeczpospolitą Polską.

ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD - zmianie ulegają elementy local file i master file, tak aby odzwierciedlały one wymogi
wynikające z wytycznych OECD.

Najważniejsze zmiany obejmują: 



REWOLUCYJNE ZMIANY W CENACH 
TRANSFEROWYCH OD 2019 R.

wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń (ang. safe harbours) - których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za
rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej
strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie.

kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej - rozwiązania umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie
metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych.

warunki stosowania korekty cen transferowych - korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w
roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.

nowoczesne raportowanie cen transferowych - zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP raportowaniem cen
transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

ujednolicenie pojęć i definicji - wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych umieszczone w jednym nowym rozdziale. Wprowadzenie ok. 10 kluczowych
definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.

doprecyzowanie adresata przepisów - – regulacje w zakresie cen transferowych mogą być stosowane bezpośrednio przez podatników. Konstrukcja
wprowadzanych regulacji Rozdziału 1a ustawy o CIT i Rozdziału 4b ustawy o PIT w sposób bezpośredni wskazuje, że adresatami tych przepisów są zarówno
organy podatkowe, jak i podatnicy. Doprecyzowanie kręgu adresatów powoduje, że podatnicy mogą stosować wprowadzane regulacje w sposób bezpośredni.



DEFINICJA CENY RYNKOWEJ



DEFINICJA CENY RYNKOWEJ 

Definicja w nowych przepisach – art. 11a ust pkt 1 

„oznacza rezultat finansowy warunków ustalonych lub 
narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym 
cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik 

finansowy”



REDEFINICJA PODMIOTÓW 
POWIĄZANYCH 
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Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam lub inny podmiot
(powiązanie pośrednie) lub –małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego
stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden
podmiot (powiązanie osobowe)

Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co
najmniej jeden inny podmiot

Spółka niemająca osobowości prawnej02

01

03

Podatnik i jego zagraniczny zakład, w przypadku PGK – Spółka
Kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład

REDEFINICJA PODMIOTÓW 
POWIĄZANYCH 



REDEFINICJA PODMIOTÓW 
POWIĄZANYCH 

Znaczący wpływ wynikający z relacji właścicielskich, zarządczych lub kontrolnych

W aspekcie powiązań właścicielskich zachowany został próg 25%. 

Odnosi się on do:

udziału w kapitale, 

prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, 

jednostkach uczestnictwa, certyfikatach lub innych prawach związanych z uczestnictwem w zyskach lub w majątku lub ich ekspektatyw. 

Znaczący wpływ w aspekcie właścicielskim uwzględnia również obecnie istniejące powiązania o charakterze zarządczym i kontrolnym –
poprzez udział podmiotu w prawach głosu w organach zarządczych lub kontrolnych innego podmiotu / innych podmiotów. 

Próg 25% odnosi się do powiązań bezpośrednich i pośrednich. Użyty spójnik „lub” w odniesieniu do powiązań bezpośrednich i 
pośrednich dopuszcza scenariusz, gdy oba rodzaje powiązań występują jednocześnie. W takim przypadku limit 25% odnosi się łącznie

do powiązań bezpośrednich i pośrednich.

Na gruncie obowiązujących do 2017 roku regulacji powiązania kapitałowe mogły wynikać wyłącznie z udziału w kapitale innego 
podmiotu, co w praktyce powodowało, że obecność w strukturze grupy kapitałowej np. funduszu inwestycyjnego lub fundacji 

powodowało przerwanie łańcucha powiązań. 

!



POJĘCIE TRANSAKCJI 



POJĘCIE TRANSAKCJI 

Wprowadzona definicja transakcji kontrolowanej ma za zadanie zastąpić obecnie używane w regulacjach dotyczących cen
transferowych pojęcia „transakcje oraz inne zdarzenia jednego rodzaju”.

04

02

01

03

Pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania gospodarcze (w tym działania o charakterze handlowym,
kapitałowym, finansowym i usługowym), których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań
stron.

Wprowadzenie stosunkowo szerokiej definicji transakcji kontrolowanej ma na celu objęcie nią również zagadnień, które mogą nie
być uznawane za transakcje w potocznym rozumieniu tego słowa, takich jak między innymi restrukturyzacje, umowy o podziale
kosztów (CCA), umowy spółki osobowej, umowy o współpracy czy też umowy o zarządzanie płynnością.

Do tej pory nie istniała legalna definicja pojęcia „transakcja” na gruncie cen transferowych. Brak takiej definicji – i próby
interpretowania na podstawie definicji słownikowej – powodowały wątpliwości zarówno po stronie podatników, jak i organów
podatkowych, w tym dotyczące istnienia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wprowadzenie definicji
ma na celu usunięcie tych wątpliwości.



Transakcja kontrolowana – oznacza
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.

▪ Za transakcje lub inne zdarzenia
mające istotny wpływ na wysokość
dochodu (straty) podatnika uznaje
się transakcje lub inne zdarzenia
jednego rodzaju, których wartość
przekracza w roku podatkowym
równowartość 50 000 00 euro,

▪ Istotność transakcji mierzona jest
w oparciu o przychody osiągnięte
w poprzednim roku podatkowym

POJĘCIE TRANSAKCJI 

Poprzednie brzmienie przepisów  Nowe przepisy

W nowej ustawie dokonano recharakteryzacji pojęcia 
transakcji kontrolowanej oraz jej wpływu na przychody 

podatnika  



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

Zgodnie z art. 11k ust. 3. Ustawy o CIT

Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od
przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych,
finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2) strony kosztowej i przychodowej (czyli transakcji zakupowych i sprzedażowych).



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

• Wartość transakcji określa się na podstawie
wystawionych lub otrzymanych dokumentów
księgowych, umów lub otrzymanych płatności

• Na potrzeby ustalania progu dokumentacyjnego
przyjmuje się wartości pomniejszone o podatek VAT

10 milinów PLN 

- Transakcje 
towarowe,

- Transakcje 
finansowe  

2 miliony PLN 

- Transakcje 
usługowe, 

- Pozostałe 
transakcje  

100 tysięcy PLN

- Transakcje z 
rajami 
podatkowymi,

- Umowy spółek 
osobowych,

- Umowy 
wspólnego 
przedsięwzięcia



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

suma gwarancyjna – w przypadku poręczenia lub gwarancji;3

wartość nominalna - w przypadku emisji obligacji;2

wartość kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;1

wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej - w przypadku
pozostałych transakcji.

5

wartość przypisanych przychodów lub kosztów - w przypadku
przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;

4

Wartość transakcji:



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe
określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.;

3

umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została
wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych;

2

otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego;1

Wartość transakcji określa się na podstawie:



WARTOŚĆ TRANSAKCJI 

Wartość transakcji w walucie obcej

Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH 



TEST RYNKU PRACY
Wprowadzono szereg zwolnień dokumentacyjnych: 

✓ Transakcje zawierane przez podmioty krajowe,
które nie korzystają ze wskazanych zwolnień
podatkowych i nie ponoszą straty podatkowej,

✓ Transakcje objęte APA, 

✓ Transakcje między podmiotami w ramach PGK, 

✓ Przypisanie dochodu do zagranicznego zakładu 
położonego w RP, jeżeli dochód opodatkowany jest w 
innym państwie, 

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH 

✓ Transakcje których wartość w całości trwale nie stanowi
przychodu albo kosztu uzyskania przychodu z
wyłączeniem: transakcji finansowych, transakcji
kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji,
środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych,

✓ Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
wyłącznie przez Skarb Państwa albo JST,

✓ Transakcje w których cena została ustalona w przetargu
publicznym (nieograniczonym) na podstawie PZP,

✓ Transakcje pomiędzy grupą producentów rolnych, a ich
członkami w zakresie sprzedaży produktów rolnych i
towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej



ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH DLA TRANSAKCJI Z 
PODMIOTAMI KRAJOWYMI 



TEST RYNKU PRACYAby transakcja została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego muszą zostać spełnione, przez

każdy z podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji, następujące warunki:

✓ Transakcja jest zawierana wyłącznie przez podmioty
powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

✓ Podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 6 Ustawy o CIT.

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW 
DOKUMENTACYJNYCH DLA TRANSAKCJI Z 
PODMIOTAMI KRAJOWYMI 

✓ Podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a.

✓ Podmioty nie poniosły straty podatkowej,



NOWY LIMIT DLA MASTER FILE 



TEST RYNKU PRACY
Do przedłożenia dokumentacji master file zobowiązane będą podmioty:

Dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie
finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną)

Których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku
obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość

NOWY LIMIT DLA MASTER FILE 



NOWA METODA PODATKOWA 



Dokonano uregulowania metody weryfikacji cen transferowych, stwierdzając iż do weryfikacji ceny transferowej stosować należy metodę najbardziej 
odpowiednią w danych okolicznościach.   

NOWA METODA PODATKOWA 

• Cechy charakterystyczne dóbr, usług lub
innych świadczeń,

• Przebieg transakcji w tym funkcje jakie
wykonują podmioty w porównywanych
transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane
przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz
ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność
stron transakcji do pełnienia danej funkcji
oraz ponoszenia danego ryzyka,

• Warunki transakcji określone w
umowie, porozumieniu, lub innym
dowodzie dokumentującym te
warunki ,

• Warunki ekonomiczne występujące w
czasie i miejscu, w którym dokonano
transakcji,

• Strategie gospodarczą.

Określając metodę najbardziej odpowiednią Organy podatkowe powinny brać pod uwagę kwestie takie jak: 



ANALIZA DANYCH PORÓWNAWCZYCH



Analiza danych porównawczych

Jeżeli dana transakcja zostanie objęta obowiązkiem jej udokumentowania w dokumentacji local file,
będzie konieczne sporządzenie dla niej analizy danych porównawczych, a jeżeli nie będzie to możliwe to
dokumentacja lokalna powinna zawierać inną analizę, wykazującą zgodność warunków transakcji
kontrolowanej z warunkami rynkowymi. Szczegółowe informacje na temat zawartości analizy
porównawczej zawiera rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych.

W przypadku transakcji do których zastosowanie będzie miał mechanizm safe harbour (pożyczki oraz
usługi o niskiej wartości dodanej) podatnik będzie zobowiązany jedynie do sporządzenia dokumentacji
lokalnej bez konieczności załączenia analiz.

ANALIZA DANYCH PORÓWNAWCZYCH



WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ



TEST RYNKU PRACY
Uproszczone zasady rozliczeń są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji , tj. pożyczek oraz
usług o niskiej wartości dodanej

USLUGI O NISIEJ WARTOŚCI DODANEJ POŻYCZKI 

Organu odstąpią od określenia oprocentowania jeżeli:

Ich oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o rodzaj bazowej
stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra
Finansów,

Nie przewiduje się dodatkowych opłat związanych z obsługą
pożyczek,!

!
Suma pożyczek udzielonych oraz pożyczek otrzymanych od
podmiotów powiązanych (poziom liczony odrębnie) wynosi nie
więcej niż 20 000 000 PLN

!

Zostały one udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz

Organu odstąpią od określenia wysokości narzutu jeżeli:

Narzut wynosić będzie nie więcej niż 5% kosztów (w przypadku
ich nabycia) oraz nie mniej niż 5% kosztów (w przypadku ich
świadczenia)

!
Usługobiorca posiada kalkulacje obejmującą rodzaj i wysokość
kosztów uwzględnionych w kalkulacji oraz sposób zastosowania i
uzasadnienie wyboru kluczy alokacji kosztów

!

WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ

!



,,Bezpieczne oprocentowanie” pożyczki

•W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży
dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
i podatku dochodowego od osób prawnych.

•Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

• UWAGA! Należy mieć na uwadze jednak, że z instytucji safe harbours pierwszy raz
będzie można skorzystać przy sporządzaniu dokumentacji transakcji za rok 2019.

WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ



Zgodnie z Rozporządzeniem aby pożyczka mogła skorzystać z safe harbour muszą zostać spełnione warunki w 
zakresie oprocentowania:

1) rodzaj bazowej stopy procentowej  wynosi dla pożyczek: 
a) w złotych – WIBOR 3M,
b) w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M, 
c) w euro – stanowi EURIBOR 3M, 
d) we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M, 
e) w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, 

2) marża: 
a) wynosi 2 punkty procentowe,
b) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości 2 pkt. procentowych, w

przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera – i jest
marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

WPROWADZENIE UPROSZCZONYCH 
ZASAD ROZLICZEŃ



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 



KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Podatnik będzie mógł dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości 
uzyskanych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli: 

nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są
faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności
z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych

podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie w
którym istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych

w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen
transferowych w tej samej wysokości co podatnik

w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które
ustaliłyby podmioty niepowiązane

podatnik potwierdzi fakt dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego
dotyczy ta korekta.



OBOWIĄZKI W ZAKRESIE RAPORTOWANIA 



OBOWIĄZKI W ZAKRESIE 
RAPORTOWANIA 

W oświadczeniu o sporządzeniu podmiot potwierdza, iż:

- Sporządził lokalną dokumentacje cen transferowych 

- Ceny transferowe transakcji ustalane są na warunkach, które ustaliłyby
między sobą podmioty niepowiązane

Zastąpienie obowiązku składania CIT/TP  lub PIT/TP raportowaniem w formie 
elektronicznej  (TP-R)  składanym do KAS. 



TP - R



TP - R

Wprowadzono nową formę raportowania cen transferowychh, która zastąpi formularz CIT –TP. 
W Informacji o cenach transferowych podatnicy będą musieli zawrzeć: 

Ogólne informacje finansowe, w tym wskaźniki finansowe 

Informacje dotyczące metod kalkulacji i weryfikacji cen
transferowych

Informacje dotyczące podmiotów powiązanych

Dane identyfikacje podmiotu 



TERMINY



Wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji

Termin na sporządzenie dokumentacji grupowej wyniesie 12 
miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej
dokumentacji cen transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po
zakończeniu roku podatkowego.

TERMINY



DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE 
PODATKOWE 



DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE

Dodatkowe zobowiązanie 
od 10% -30%

Przy ustaleniach z tytułu cen transferowych, dodatkowe
zobowiązanie wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub
zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub
części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z
decyzji.

Ustawodawca przewiduje sankcje z tytułu cen 
transferowych: 

!

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, oraz

!

Potrojenie stawki sankcyjnej (30%) jeżeli kwota przekracza 15
mln 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).

!
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NOWE INSTRUMENTY KONTROLI

Wdrożenie narzędzia dla organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich
prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang.
non- recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization) biorąc pod uwagę:

1
Fakt, że warunki ustalone między podmiotami 
powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny 
transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się 
podmioty niepowiązane 

2

4

5 6

7 7

Warunki które ustaliły między sobą 
podmioty dokonujące tej transakcji  

Podstawą uznania, że transakcja nie zostałaby zawarta nie może być wyłącznie:

1 Trudność weryfikacji ceny transferowej przez organ 
podatkowy 

2
Brak danych porównawczych 



CENY TRANSFEROWE W DOBIE 
KORONAWIRUSA 



Łańcuch dostaw Warunki transakcji Rentowność

Analiza porównawcza Korekty cen transferowych Kontrole 


