
Ceny transferowe -
wyzwania 2021 



Zmiany w cenach transferowych



Zmiany w cenach transferowych

KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 

Zwalnia się podatników dokonujących korekty
cen transferowych z obowiązku posiadania

oświadczenia, jeżeli ta korekta jest dokonywana
za rok podatkowy lub w momencie, w którym na

całym terytorium Polski obowiązywał stan 
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

ogłoszony w związku z COVID-19.



Zmiany w cenach transferowych ZWOLNIENIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH

Warunku do zwolnienia w postaci braku poniesienia
straty podatkowej przez strony transakcji w
dokumentowanym okresie, nie stosuje się w roku
podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019
r., w którym na całym terytorium Polski obowiązywał
stan zagrożenia epidemicznego, jeżeli podmiot
powiązany niespełniający tego warunku uzyskał w
tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50%
od łącznych przychodów uzyskanych w
analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym
ten rok.



Zmiany w cenach transferowych
OŚWIADCZENIE O RYNKOWOŚCI

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
składane za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym
terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego
lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, może
podpisać:

• osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego
będącego osobą fizyczną,

• osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do
reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu
powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym
posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

• osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku

pozostałych podmiotów powiązanych (np. spółek

kapitałowych) – przy czym w dalszym ciągu nie jest

dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.



Zmiany w cenach transferowych TRANSKACJE Z RAJAMI PODATKOWYMI 

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będą

zobowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami

prawnymi:

• dokonujący transakcji z podmiotem z „raju podatkowego”, jeżeli wartość tej transakcji za rok

podatkowy przekracza 100 000 PLN;

• dokonujący transakcji z podmiotem którego rzeczywisty właściciel znajduje się w „raju

podatkowym” oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 PLN.



Zmiany w cenach transferowych

TRANSKACJE Z RAJAMI PODATKOWYMI 

Domniemywa się przy tym, że rzeczywisty właściciel znajduje się w „raju

podatkowym”, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem

mającym siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka

niebędąca osobą prawną będą zobowiązani do dochowania należytej staranności.



Zmiany w cenach transferowych TRANSKACJE Z RAJAMI PODATKOWYMI 

W przypadku transakcji z rajami podatkowymi, rozszerzono
również zakres danych przekazywanych w dokumentacji, która będzie musiała dodatkowo zawierać:

• uzasadnienie gospodarcze wskazujące na przyczyny zawarcia transakcji i umożliwiające ocenę

czy kontrahent z tzw. raju podatkowego prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą;

• test korzyści (benefit test), tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.



Analiza benchmarkingowa w 
czasach COVID   



Kiedy przeprowadzić analizę benchmarkingową?

Jaki poziom cen jest rynkowy w dobie kryzysu?

Jakie dane porównawcze mogą być wykorzystane?

O ile może spaść rentowność transakcji?

Jak skorygować dane analizy benchmarkingowej?



Wpływ COVID na ceny
transferowe





Wpływ COVID na warunki transakcji 

odraczanie płatności 

umarzanie płatności

kary umowne  

Skutki dla podmiotu

przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń 

oświadczenie o rynkowości - transakcje nieodpłatne

zmiana warunków komtraktów

zmiana polityki cen transferowych   



Wpływ COVID na warunki transakcji 

wzrost kosztów 

spadek przychodu

występowanie kosztów,  które do tej pory nie występowały

wystąpienie straty podatkowej   

Skutki dla podmiotu

zmiana modelu rozliczeń

zmiana zapisów umownych

konieczność sporządzenia dokumentacji TP

przeprowadzenie analiz benchmarkingowych

zmiany w polityce cen transferowych   



Wpływ COVID na warunki transakcji 

zmiana otoczenia gospodarczego   

Skutki dla podmiotu

konieczność aktualizacji analiz benchmarkingowych  



Wpływ COVID na warunki transakcji 

zmiana rentowności transakcji

Skutki dla podmiotu

podjęcie decyzji o dokonaniu korekty

rezygnacja z dokonywania korekt

korekta CIT-8

oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji  



Kontrole będą prowadzone w okresach, w których nie będzie 

kryzysu gospodarczego. 

Najbardziej narażone na kontrole podmioty generujące aktualnie 

stratę, pomimo osiągania zysku przed kryzysem. 

Konieczność udowodnienia po latach kontrolującym, że zmiana 

rentowności działalności/transakcji nastąpiła w skutek COVID. 



Jak zabezpieczyć obszar cen
transferowych?   







Jaki jest wpływ COVID-19 na branżę oraz rynki,

na których działamy?

Jaka jest polityka cen transferowych i czy

dopuszcza modyfikację rozliczeń, jeśli tak to w

jakich przypadkach?

Czy zawarte umowy dopuszczają możliwość

modyfikacji rozliczeń np. w sytuacji

wystąpienia siły wyższej?

Jak zachowują się podmioty niezależne w

naszej branży?

Czy w wyniku zmiany zasad rozliczeń doszło

do restrukturyzacji?



Wprowadzenie klauzuli dotyczącej możliwości 

Wystąpienia siły wyższej.

Wprowadzenie kar umownych w zakresie 

niedotrzymanych terminów.

Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy 

handlowej.

Weryfikacja zastosowanych metod szacowania 

cen transferowych oraz weryfikacja sposobu 

kalkulacji ceny.

Weryfikacja terminów dostaw i płatności.

Doprecyzowanie warunków rozwiązania umowy.

Weryfikacja możliwości świadczenia 

wzajemnego.



„Defence file” może zawierać: 

opis sytuacji w branży i na rynkach, na których 

działa podatnik oraz Grupa

analizę, opis oraz udokumentowanie danych 

gospodarczych i finansowych

analizę opcji realistycznie dostępnych

Dokumentacja obronna, która ogranicza ryzyko

kwestionowania transakcji i doszacowania

dochodu przez organy podatkowe.
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