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Zaczyna już brakować przymiotników 
do opisywania zmian w przepisach 
o cenach transferowych. Od wielu 
lat niemalże co roku omawiamy coś 
nowego. Wiele razy komunikowaliśmy 
już, że nowe przepisy są „istotne” 
czy „rewolucyjne”, a zmiany są 
„zasadnicze” czy „gruntowne”. 
To tylko pokazuje jak dynamicznie 
rozwijają się przepisy odnoszące się do 
tego zagadnienia. Ważne przy tym, aby 
kolejne „rewolucyjno-istotne” nowości 
nie stały się wyzwaniem ponad siły. 
Obecnie takim wyzwaniem jest 
raportowanie transakcji z podmiotami 
powiązanymi – po raz pierwszy 
składane w tym roku w formie 
elektronicznej (raport TPR). 

Wyzwaniem jest nie tylko prawidłowe 
raportowanie TPR i złożenie 
oświadczenia, które nie narazi na 
odpowiedzialność osobistą członków 
zarządu, ale także takie przekazanie 
informacji, aby nie stało się pretekstem 
do wszczęcia kontroli. Przygotowanie 
raportu TPR może skłonić do ponownej 
oceny poszczególnych transakcji czy 
do przemyślenia na nowo polityki cen 
transferowych. Warto pamiętać, że 
informacji nt. transakcji pomiędzy 
podmiotami powiązanymi dostarczamy 
organom kontrolnym nie tylko w formie 
nowego raportu TPR, ale także poprzez 
JPK, ORD-U, raportowanie CbC czy 
nawet w samym w sprawozdaniu 
finansowym. Konieczne jest zatem 
zapewnienie spójności i kompletności 
danych we wszystkich raportach 
i dokumentach przekazywanych 
władzom podatkowym. 

Kolejny rok będzie stał nie tylko pod 
znakiem nowego formatu raportowania 
– nie można zapominać, że wymogi 
odnośnie elementów dokumentacji cen 
transferowych (tzn. local file, master 
file i analizy porównawcze) uległy 
niedawno zmianom. Jednak pomimo 
doprecyzowania pojęć, kwestia tak 
podstawowa jak choćby identyfikacja 
transakcji nadal przysparza podatnikom 
wiele problemów.  Niezmienne 
pozostaje zainteresowanie organów 
tematyką cen transferowych, a także 
rosnąca liczba i intensywność kontroli. 
Dlatego tak ważne jest prawidłowe 
przygotowanie się do dyskusji 
z organami podatkowymi. Pierwszym 
źródłem informacji będzie oczywiście 

dokumentacja  cen transferowych, ale 
równie istotne będą wszelkie dowody 
i dokumenty związane z transakcją, np. 
umowy, kalkulacje itd. 

Warto zwrócić uwagę, że w trakcie 
dyskusji z organami coraz częściej 
omawiane są wszelkiego rodzaju 
przekształcenia i restrukturyzacje 
w ramach grup kapitałowych. 
Przepisy o cenach transferowych 
dostarczają szeregu wskazówek jak 
restrukturyzację należy dokumentować 
i weryfikować, a także kiedy i czy 
w ogóle naliczać opłatę za przeniesienie 
ekonomicznie istotnych funkcji 
pomiędzy podmiotami (tzw. exit 
fee). Uważamy, że restrukturyzacja 
stanie się przedmiotem szczególnie 
trudnych zmagań z fiskusem. Podobnie 
wrażliwe są wszelkie transakcje 
dotyczące usług niematerialnych 
czy trudnych do wyceny wartości 
niematerialnych. Również analiza 
wkładu poszczególnych stron 
w wytworzenie, rozwój i ochronę 
własności intelektualnej. Z pomocą 
przychodzą Wytyczne OECD, ale należy 
pamiętać też o krajowym orzecznictwie 
i praktyce organów podatkowych. 

W bieżącym wydaniu magazynu 
zwracamy również uwagę na rosnące 
znaczenie regulacji pozapodatkowych. 
Nawet planowana nowelizacja Kodeksu 
Spółek Handlowych może przyczynić 
się do zrewidowania oceny transakcji 
i zdarzeń gospodarczych mających 
miejsce w ramach grup kapitałowych.

O wszystkich powyżej wspomnianych 
kwestiach piszemy w niniejszej 
publikacji, aby „rewolucyjno-
zasadniczy” ton wszelkich zmian 
i wyzwań stojących przed Państwem 
zmienić w informację łatwiejszą 
do przyswojenia, a tym samym do 
zastosowania w praktyce. Zachęcamy 
zatem do lektury, a także do kontaktu 
w razie jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości.

Życzymy przyjemnej lektury!

Jacek Bajger 
Partner, szef zespołu 

ds. cen transferowych 
w KPMG w Polsce

Monika Palmowska 
Partner w zespole 

ds. cen transferowych 
w KPMG w Polsce

Wstęp
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Wraz z wejściem w życie Ustawy 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 
4.0) przedłużone zostały terminy na 
raportowanie cen transferowych 
za rok 2019. Na mocy przepisów 
zawartych w Tarczy 4.0 przedłużono 
do dnia 31 grudnia 2020 r. urzędowe 
terminy na złożenie:

• informacji o cenach transferowych 
(TPR-C oraz TPR-P), oraz

• oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen 
transferowych.

Dotyczy to przypadków gdy terminy 
te upływają w okresie od dnia 
31 marca 2020 r. do dnia 30 września 
2020 r. Natomiast, w przypadku gdy 
przedmiotowe terminy upływają 
w okresie od 1 października 2020 
r. do 31 stycznia 2021 r. podatnicy 
mają dodatkowe 3 miesiące na 
wypełnienie stosownych obowiązków 
raportowania. Dodatkowo na mocy 
Tarczy 4.0 został prolongowany 
termin na przygotowanie lub 
dołączenie grupowej dokumentacji 
cen transferowych do dokumentacji 
lokalnej do końca trzeciego miesiąca 
licząc od dnia następującego po 
dniu, w którym upłynął przedłużony 
termin do złożenia oświadczenia 
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych. Dla podatnika, 
którego rok finansowy zakończył się 
w dniu 31 grudnia 2019 r. oznacza to, iż:

• termin na przygotowanie 
dokumentacji Local File, złożenie 
informacji o cenach transferowych 
TPR-C oraz na złożenie 
oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen 
transferowych upływa w dniu 
31 grudnia 2020 r.; oraz

• termin na przygotowanie 
lub dołączenie dokumentacji 
grupowej cen transferowych 
Master File do dokumentacji 
lokalnej upływa w dniu 31 marca 
2021 r.

Terminy
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Oświadczenie o cenach 
transferowych od 
2019 r. – czy to tylko 
formalność?
Obowiązujące od 2019 r. przepisy prawa podatkowego wprowadzają 
szerszy zakres oświadczenia o cenach transferowych. Oświadczenie 
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oprócz 
potwierdzenia przygotowania Local File musi zawierać oświadczenie 
o stosowaniu cen rynkowych w transakcjach realizowanych 
z podmiotami powiązanymi. 
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Oświadczenie o cenach 
transferowych to nie nowość

Obowiązek składania oświadczeń 
o cenach transferowych pierwotnie 
wprowadzony został w 2017 roku. 
Wówczas podatnicy zobowiązani 
do przygotowania dokumentacji 
lokalnej składali oświadczenie 
o cenach transferowych w ramach 
którego potwierdzali fakt posiadania 
wymaganej dokumentacji podatkowej. 
Oświadczenie o cenach transferowych 
obowiązujące w poprzednim stanie 
prawnym ograniczało się wyłącznie do 
stwierdzenia faktu o przygotowaniu 
dokumentacji podatkowej w terminie. 

Przepisy o cenach transferowych 
wprowadzone od 2019 r. znacząco 
rozszerzają zakres składanego przez 
podatników oświadczenia o cenach 
transferowych. 

W ramach oświadczenia składanego 
za 2019 r. i kolejne lata, podatnicy 
oprócz zapewnienia o sporządzeniu 
dokumentacji cen transferowych 
do transakcji objętych obowiązkiem 
dokumentacyjnym, dodatkowo 
zobligowani będą do potwierdzenia, że 
transakcje te zrealizowane zostały na 
warunkach rynkowych tj. warunkach, 
które ustaliłyby między sobą podmioty 
niepowiązane.

Czy szerszy zakres oświadczenia 
oznacza większą odpowiedzialność?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi 
od 2019 r. oświadczenie o cenach 
transferowych składane jest 
właściwym urzędom skarbowym 
wyłącznie drogą elektroniczną, 
w terminie do końca 9 miesiąca po 
zakończeniu roku obrotowego. 

Zgodnie z art. 11m Ustawy 
o CIT oświadczenie o cenach 
transferowych podpisuje kierownik 
jednostki w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości, podając pełnioną 
przez siebie funkcję. W przypadku 
w którym kilka osób spełnia 
kryteria kierownika jednostki 
albo nie jest możliwe określenie 
kierownika jednostki oświadczenie 

składa i podpisuje każda z osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
Przepisy obowiązujące od 2019 r. nie 
dopuszczają możliwości składania 
oświadczenia o cenach transferowych 
przez pełnomocnika.1

Nowy zakres oświadczenia 
zobowiązuje osoby zobligowane 
do jego złożenia do weryfikacji 
nie tylko posiadania odpowiedniej 
dokumentacji cen transferowych ale 
również skontrolowania czy warunki 
transakcji realizowanych z podmiotami 
powiązanymi faktycznie nie odbiegają 
od warunków rynkowych. 

Z punktu widzenia podatników, 
jak i kierowników jednostki, tj. 
w przypadku osób prawnych osób 
wchodzących w skład zarządu spółki, 
sporządzenie dokumentacji cen 
transferowych oraz przygotowanie 
rzetelnych analiz porównawczych 
wynika nie tylko z obowiązku 
ustawowego, ale jest także przejawem 
zachowania należytej staranności, 
która w przypadku ewentualnej kontroli 
może uchronić osoby podpisujące 
oświadczenie przed pociągnięciem do 
osobistej odpowiedzialności. 

Wraz z nowelizacją przepisów 
w zakresie cen transferowych 
w ramach Ustawy o PIT i Ustawy 
o CIT znowelizowano także przepisy 

kodeksu karnego skarbowego, 
uzupełniając je o art. 56c stanowiący 
o odpowiedzialności wynikającej 
z naruszenia przepisów dotyczących 
składania oświadczeń o cenach 
transferowych. Zgodnie z art. 56c 
kodeksu karnego skarbowego 
niezłożenie oświadczenia o cenach 
transferowych albo złożenie 
oświadczenia po terminie lub 
poświadczenie w nim informacji 
niezgodnych ze stanem rzeczywistym 
naraża osoby odpowiedzialne na 
sankcje na gruncie personalnym - 
zgodnie z przywołanym przepisem 
wymienione czynności są czynem 
zabronionym zagrożonym karą do 
wysokości 720 stawek dziennych.

Nieodpłatne transakcje 
a oświadczenie o cenach 
transferowych

Obowiązujące regulacje określają 
kluczowe zagadnienia związane 
z zakresem oraz treścią oświadczenia 
o cenach transferowych. Niemniej 
jednak, w praktyce realizacja 
niektórych transakcji budzi 
wiele wątpliwości w kontekście 
analizowanego oświadczenia oraz 
potwierdzenia rynkowego charakteru 
warunków realizowanych transakcji.

W ostatnim czasie przedmiotem 
wątpliwości podatników była 

Przepisy o cenach transferowych 
wprowadzone od 2019 r. znacząco 
rozszerzają zakres składanego 
przez podatników oświadczenia 
o cenach transferowych.  

1 Zgodnie z art. 31z Tarczy Antykryzysowej 4.0. czas na złożenie oświadczenia o cenach transferowych został wydłużony: (i) do dnia 31.12.2020 r. - w przypadku gdy termin 
ten upływa od dnia 31.03.2020 r. do 30.09.2020 r.; (ii) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa od 01.10.2020 r. do 31.01.2021 r. 
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możliwość składania oświadczenia 
o cenach transferowych obejmującego 
zapewnienie o zachowaniu rynkowego 
charakteru cen w transakcjach, 
których przedmiotem są świadczenia 
częściowo lub całkowicie nieodpłatne. 

Podmioty powiązane, które realizują 
transakcje kontrolowane, mogą 
przecież spotkać się z sytuacją, 
w której zgodnie z postanowieniami 
umów, otrzymają świadczenie, 
za które kontrahent nie będzie 
oczekiwał zapłaty, tzw. nieodpłatne 
świadczenie. Zgodnie z brzmieniem 
przepisów Ustawy o CIT, wskazane 
jest rozpoznanie przychodu przez 
podatnika z tytułu tzw. nieodpłatnego 
świadczenia i uwzględnienie go 
w rozliczeniu podatkowym. Brak 
wynagrodzenia może wynikać 
z przyjętej polityki grupowej w zakresie 
cen transferowych, wzajemności 
świadczeń, itp. 

Ponadto, co istotne, przepisy 
podatkowe właściwe dla kraju siedziby 
kontrahenta, z którym podatnik 
realizuje transakcje, mogą dopuszczać 
realizacje transakcji, w których podmiot 
udziela lub uzyskuje świadczenie 
bez wynagrodzenia. Wytyczne 
OECD dopuszczają brak możliwości 
naliczania wynagrodzenia w przypadku 
niektórych transakcji, jeśli nie jest to 
sprzeczne z przepisami krajowymi 
podmiotów powiązanych realizujących 
dany typ transakcji. 

Niemniej jednak w zakresie 
składania oświadczeń w przypadku 
realizacji nieodpłatnych transakcji 
Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej wydał dwie negatywne 
dla podatników interpretacje 
indywidualne (0111-KDIB1-
2.4010.495.2019.1.AW oraz nr 
0111-KDIB1-1.4010.544.2019.1.BK z 28 
lutego 2020 r.). 

W obu przytoczonych interpretacjach 
organ podatkowy uznał, że przychód 
z nieodpłatnych świadczeń nie 
jest ceną transferową ustaloną na 
warunkach, jakie ustaliłyby między 
sobą podmioty niepowiązane. 
W związku z tym mimo rozpoznania 
przez podatnika dodatkowego 
przychodu podatkowego z tytułu 
nieodpłatnych świadczeń (tj. 
np. udzielonego przez podmiot 

powiązany nieodpłatnego poręczenia) 
nie będzie on uprawniony do 
złożenia oświadczenia o cenach 
transferowych. 

Z kolei Wojewódzki Sąd 
Administracyjny we Wrocławiu 
w wyroku z 22 lipca 2020 r., sygn. 
akt I SA/Wr 269/20 nie zgodził się ze 
stanowiskiem organu podatkowego 
wyrażonym w interpretacji 0111-KDIB1-
1.4010.544.2019.1.BK, tym samym 
uchylając zaskarżoną przez podatnika 
interpretację indywidualną. 

W uzasadnieniu ustnym wyroku 
WSA zwrócił uwagę na istotę 
celu wprowadzonych regulacji. 
W przypadku otrzymania 
nieodpłatnego świadczenia 
i rozpoznania z jego tytułu przychodu 
podatkowego podatnik zobowiązuje 
się do zapłaty podatku z tego tytułu, 
zwiększając tym samym wpływy do 
budżetu państwa (ponosi dodatkowe 
koszty na rzecz państwa, których 
w przypadku odpłatnego świadczenia 
by nie poniósł). Zatem podatnik nie 
powinien ponosić negatywnych 
konsekwencji działań, które nie 
prowadzą do unikania opodatkowania 
i transferu zysków. WSA podkreśliło, 
że w analizowanej sprawie nie 
można zaakceptować stanowiska 
organu, który odrzucił możliwość 
złożenia przez osoby uprawnione 
oświadczenia, wskazując, że to 
oświadczenie dotyczyłoby transakcji, 
która nie jest zawarta w realiach 
rynkowych, ponieważ mamy tutaj 
do czynienia ze świadczeniem 
nieodpłatnym (udzielenie spółce przez 
jej większościowego akcjonariusza 
nieodpłatnego poręczenia kredytu). 

***

Mamy nadzieję, że przywołane 
rozstrzygnięcie WSA trwale 
zmieni dotychczasowy kierunek 
interpretacyjny, który był niekorzystny 
w szczególności dla podatników 
realizujących transakcje polegające na 
otrzymaniu nieodpłatnych świadczeń 
i rozpoznających dodatkowy przychód 
z tego tytułu, z uwagi na brak 
możliwości złożenia oświadczenia, co 
w konsekwencji mogłoby skutkować 
osobistą odpowiedzialnością karno 
skarbową dla kierowników jednostek 
tychże podatników.

Ewa Major 
starszy konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Hanna Rawska 
menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Co nowego 
w dokumentacji 
Local File i Master File?
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy elementy 
lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, 
jak również zasadniczo zmieniono kryteria identyfikacji 
obowiązków dokumentacyjnych. Obecnie nie jest już istotne 
jakie przychody lub koszty osiągnięto za poprzedni rok w celu 
określenia obowiązku dokumentacyjnego jak to miało miejsce 
w przypadku lat 2017 – 2018. 
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W oparciu o obowiązujące obecnie 
przepisy powstanie obowiązku 
dokumentacyjnego uzależnione jest od 
wartości netto jednorodnej transakcji 
kontrolowanej, która przekracza 
w roku obrotowym następujące progi:

• 10 mln PLN – w przypadku 
transakcji towarowych 
oraz finansowych,

• 2 mln PLN – w przypadku transakcji 
usługowych oraz innych transakcji,

• 100 tys. PLN – w przypadku 
transakcji polegających na zapłacie 
należności na rzecz podmiotów 
mających siedzibę w tzw. rajach 
podatkowych (dotyczy także 
umów spółek niemających 
osobowości prawnej oraz umów 
wspólnego przedsięwzięcia, itp.). 

Progi dokumentacyjne są ustalane 
odrębnie dla każdej transakcji 
kontrolowanej o charakterze 
jednorodnym niezależnie od 
przyporządkowania transakcji 
kontrolowanej do transakcji 

towarowych, finansowych, 
usługowych albo innych transakcji 
oraz oddzielnie dla strony kosztowej 
i przychodowej danego podatnika. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż 
począwszy od 2019 r. analiza cen 
transferowych (analiza porównawcza 
lub tzw. analiza zgodności) jest 
obowiązkowym elementem 
dokumentacji Local File. Wyjątkiem 
od tej reguły są transakcje, w których 
podatnik zastosuje tzw. uproszczone 
zasady rozliczeń (ang. safe harbours). 

Najważniejsze zmiany 
w dokumentacji cen transferowych 
obowiązujące od 2019 r. 

Local File

Należy wskazać, iż w 2019 r. nie doszło 
do wprowadzenia diametralnych 
zmian w zakresie obowiązkowych 
elementów dokumentacji Local File. 
W odniesieniu do części dokumentacji 
poświęconej podmiotowi powiązanemu 
wprowadzono nowe elementy. 
Dotyczą m.in.:

• wskazania rynków geograficznych, 
na których podmiot powiązany 
prowadzi działalność; 

• opisu branży i otoczenia 
rynkowego, ze wskazaniem 
wpływu warunków ekonomicznych 
i regulacyjnych oraz wskazaniem 
kluczowych konkurentów, oraz 

• informacji o istotnych ekonomicznie 
funkcjach, aktywach lub 
ryzykach mających wpływ 
na podmiot powiązany, które 
zostały przeniesione pomiędzy 
podmiotami powiązanymi w roku 
obrotowym i w roku poprzedzającym 
dokumentowany rok obrotowy, jeśli 
taki przeniesienie miało miejsce. 

Dodatkowo, od 2019 r. konieczne 
jest wyjaśnienie przyjętych założeń 
w ramach opisu sposobu kalkulacji 
cen transferowych. W ramach 
dokumentacji Local File od 2019 r. 
zrezygnowano natomiast z obowiązku 
zaprezentowania łańcucha wartości 
dodanej oraz profilu funkcjonalnego 
stron dokumentowanych transakcji.
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Analiza cen transferowych

Ważną zmianą w analizie cen 
transferowych obowiązującą od 
2019 r. jest wskazanie metody 
zastosowanej do weryfikacji cen wraz 
ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru 
tej metody oraz uzasadnieniem doboru 
kryteriów wyszukiwania. Dodatkowo, 
dane porównawcze muszą być 
przedstawiane w postaci elektronicznej 
umożliwiającej ich edycję, grupowanie, 
sortowanie i przeprowadzenie 
weryfikacji wykonywanych obliczeń. 
Ponadto, począwszy od 2019 r. dane 
porównawcze odrzucone w ramach 
analizy cen transferowych są 
obowiązkowym elementem analizy 
porównawczej. Równie istotną zmianą 
dotyczącą analizy cen transferowych 
jest wskazanie elementów tzw. 
analizy zgodności w przypadku, gdy 
sporządzenie analizy porównawczej nie 
jest możliwe lub właściwe w świetle 
metod weryfikacji cen transferowych 
wskazanych w przepisach. Dodatkowo, 
w ramach analizy cen transferowych 
wymagane jest odniesienie ceny 
transferowej do wyniku analiz wraz 
z uzasadnieniem odchyleń, jeśli 
wystąpiły. 

Master File

Najważniejsze zmiany w zakresie 
dokumentacji Master File dotyczą 
nowego sposobu definiowania 
obowiązku sporządzania dokumentacji 
grupowej. Obowiązek przygotowania 
występuje, jeżeli kumulatywnie 
spełnione zostaną 3 warunki:

• podmiot jest zobowiązany do 
sporządzenia dokumentacji lokalnej,

• należy do grupy podmiotów 
powiązanych, dla której 
sporządzane jest skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe,

• skonsolidowane przychody 
grupy podmiotów powiązanych 
przekroczyły w poprzednim roku 
obrotowym 200 mln PLN.

Nowym wymogiem jest 
zamieszczenie informacji dotyczącej 
łańcucha wartości dodanej dla 5 
najistotniejszych pod względem 
przychodów grup produktów lub 
usług oraz takich grup produktów lub 
usług, z których przychody stanowią 
powyżej 5% skonsolidowanych 

przychodów grupy kapitałowej 
wraz ze wskazaniem głównych 
rynków geograficznych dla tych 
grup produktów lub usług. Ponadto, 
nowymi wymogami formalnymi 
dokumentacji Master File są: zawarcie 
zwięzłego słownego opisu analizy 
funkcjonalnej przedstawiającego 
istotny udział podmiotów powiązanych 
w tworzeniu wartości w ramach grupy 
kapitałowej; dołączenie sprawozdania 
skonsolidowanego grupy oraz zawarcie 
wykazu i zwięzłego opisu zawartych 
przez podmioty z grupy jednostronnych 
uprzednich porozumień cenowych 
lub innych interpretacji podatkowych 
dotyczących przypisania dochodu 
pomiędzy państwami. Grupowa 
dokumentacja cen transferowych 
może być sporządzona przez dowolny 
podmiot należący do grupy, jednak 
przedłożona w Polsce dokumentacja 
grupowa musi być zgodna z polskimi 
przepisami. W przypadku gdy grupowa 
dokumentacja cen transferowych 
została sporządzona w języku 
angielskim, organ podatkowy może 
wystąpić z żądaniem przedłożenia 
(w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
tego żądania), grupowej dokumentacji 
cen transferowych w języku polskim.
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Ważne terminy 

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (tzw. Tarcza 4.0) przedłużone 
zostały terminy na raportowanie cen 
transferowych za rok 2019. Na mocy 
przepisów zawartych w Tarczy 4.0 
przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 r. 
urzędowe terminy na złożenie:

• informacji o cenach transferowych 
(TPR-C oraz TPR-P), oraz

• oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji 
cen transferowych.

Dotyczy to przypadków gdy terminy 
te upływają w okresie od dnia 31 
marca 2020 r. do dnia 30 września 
2020 r. Natomiast, w przypadku gdy 
przedmiotowe terminy upływają 
w okresie od 1 października 2020 
r. do 31 stycznia 2021 r. podatnicy 
mają dodatkowe 3 miesiące na 
wypełnienie stosownych obowiązków 
raportowania. Dodatkowo na mocy 
Tarczy 4.0 został prolongowany 
termin na przygotowanie lub 
dołączenie grupowej dokumentacji 
cen transferowych do dokumentacji 
lokalnej do końca trzeciego miesiąca 
licząc od dnia następującego po 
dniu, w którym upłynął przedłużony 
termin do złożenia oświadczenia 

o sporządzeniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych. Dla podatnika, 
którego rok finansowy zakończył się 
w dniu 31 grudnia 2019 r. oznacza to, iż:

• termin na przygotowanie 
dokumentacji Local File, złożenie 
informacji o cenach transferowych 
TPR-C oraz na złożenie 
oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen 
transferowych upływa w dniu 
31 grudnia 2020 r.; oraz

• termin na przygotowanie lub 
dołączenie dokumentacji grupowej 
cen transferowych Master File 
do dokumentacji lokalnej upływa 
w dniu 31 marca 2021 r.

Podsumowanie

Nowe przepisy o dokumentacji cen 
transferowych obowiązujące od 
początku 2019 r. istotnie zmieniły 
w wielu kwestiach dotychczasowe 
podejście, w tym odnośnie do ustalania 
obowiązków dokumentacyjnych 
ciążących na podmiotach powiązanych 
czy każdorazowego dołączania analizy 
cen transferowych do dokumentacji 
Local File. Obecnie głównym celem 
dokumentacji cen transferowych 
jest wykazanie rynkowego 
charakteru transakcji kontrolowanej, 
a nie uwzględnienie wszystkich 
elementów formalnych dokumentacji. 
Pomimo relatywnie niewielu zmian 
formalnych wprowadzonych do 
zakresu dokumentacji Local File 
i Master File oraz wydłużonych 

Robert Żaczek 
konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Tomasz Szczepanek 
starszy menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Nowe przepisy o dokumentacji cen transferowych obowiązujące od 
początku 2019 r. istotnie zmieniły w wielu kwestiach dotychczasowe 
podejście, w tym odnośnie do ustalania obowiązków dokumentacyjnych 
ciążących na podmiotach powiązanych czy każdorazowego dołączania 
analizy cen transferowych do dokumentacji Local File.  

terminów na raportowanie podatnicy 
powinni jak najszybciej podejść do 
rzetelnego spełnienia obowiązków 
dokumentacyjnych za 2019 r. 
szczególnie z uwagi na powiązanie 
informacji zawartych w dokumentacji 
lokalnej z nowym raportowaniem 
informacji o cenach transferowych 
(formularz TPR-C i TPR-P).
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Kłopotliwa 
identyfikacja 
transakcji 
kontrolowanych
Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 
2019 r. podatnik zobowiązany jest do sporządzenia 
lokalnej dokumentacji cen transferowych dla 
jednorodnej transakcji kontrolowanej, przekraczającej 
wskazane w Ustawie o CIT progi dokumentacyjne.
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O ile pojęcie jednorodności transakcji 
w rozumieniu polskich przepisów 
podatkowych wydaje się nie budzić 
znaczących wątpliwości  i powinno 
być rozpatrywane zgodnie z literalnym 
brzmieniem przepisów Ustawy 
o CIT, o tyle z uwagi na szeroką 
definicję transakcji kontrolowanej, po 
stronie podatnika mogą pojawić się 
wątpliwości w zakresie konieczności 
sporządzenia dokumentacji cen 
transferowych dla poszczególnych 
kategorii transakcji zawieranych 
z podmiotami powiązanymi.

Pojęcie transakcji kontrolowanej 

Zgodnie z ustawową definicją, 
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.

Pojęcie transakcji kontrolowanej 
obejmuje więc wszelkie działania 
podejmowane przez podatników 
z podmiotami powiązanymi 
o różnorodnym charakterze i celu. 
W uzasadnieniu do znowelizowanych 
przepisów ustawodawca wskazał, że 
wprowadzenie tak szerokiej definicji 
ma na celu objęcie obowiązkiem 
dokumentacyjnym nie tylko 
rutynowych, podstawowych transakcji 
zawieranych pomiędzy podmiotami 
powiązanymi (takich jak np. transakcje 
usługowe, towarowe czy finansowe), 
ale również innych zdarzeń, które 
mogą nie stanowić transakcji 
w potocznym rozumieniu tego słowa, 
a których warunki ustalane są między 
podmiotami powiązanymi. Chodzi tu 
między innymi o wszelkie procesy 
restrukturyzacyjne, umowy spółki 
osobowej, umowy o współpracy, czy 
o podziale kosztów.

Analizując obowiązki dokumentacyjne, 
podatnik powinien możliwie szeroko 
rozpatrywać działania gospodarcze 
podejmowane z podmiotami 
powiązanymi i analizować je pod kątem 
obowiązku dokumentacyjnego.
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Informacja TPR-C jako narzędzie 
wspierające identyfikację transakcji 
kontrolowanych

W celu identyfikacji i potwierdzenia listy 
identyfikowanych transakcji objętych 
obowiązkiem dokumentacyjnym, warto 
posłużyć się formularzem TPR-C, przy 
pomocy którego podatnik dokonuje 
przekazania organom podatkowym 
szczegółowych informacji na temat 
transakcji kontrolowanych realizowanych 
w danym roku podatkowym. Zasadniczo, 
każda dokumentowana transakcja 
podlegać powinna raportowaniu 
w ramach formularza TPR-C, w związku 
z czym, lista dostępnych w formularzu 
transakcji kontrolowanych stanowić 
może dla podatnika swoistą ściągawkę.

Transakcje kapitałowe, a obowiązek 
dokumentacyjny

Pomimo powyższego, na gruncie 
obowiązujących przepisów podatkowych, 
jak również samego formularza TPR-C, 
pojawiają się rozbieżności i wątpliwości, 
odnośnie obowiązku dokumentowania 
wybranych zdarzeń. Jednym z takich 
przykładów jest transakcja dotycząca 
podwyższenia kapitału przez wspólnika 
w spółce. 

Zgodnie z wydanym jeszcze 
w poprzednim stanie prawnym 
wyrokiem NSA o sygn. nr. II FSK 
2597/18 z dnia 20 lutego 2019 r., 
zdarzenie polegające na podwyższaniu 
kapitału w zamian za wkład pieniężny 
nie podlegało, w myśl ówczesnych 
przepisów, dokumentowaniu. Ponadto, 
stosownie do projektu objaśnień 
do formularza TPR-C z maja 2020 
r. (które nie powinny być jednak 
traktowane jako wykładnia prawa), 
obowiązek dokumentowania samego 
podwyższenia kapitału nie występuje, 
podczas gdy objęte może zostać nim 
szersze zdarzenie restrukturyzacyjne, 
którego podwyższenie kapitału będzie 
jedynie jednym z elementów. Również 
cel sporządzanej dokumentacji, tj. 
uzasadnienie rynkowego charakteru 
stosowanej w transakcji ceny, może 
wskazywać, że dokumentowanie takiego 
zdarzenia, przeznaczonego przecież 
z definicji dla podmiotów powiązanych, 
a tym samym rodzącego problemy 
praktyczne wskazania na rynkowy 
charakter ustalonej ceny, może nie być 
zasadne. Wątpliwości w powyższym 

zakresie mnożą natomiast pojawiające 
się ostatnio interpretacje, w tym 
w szczególności o sygn. 0111-KDIB1-
2.4010.166.2020.2.AK z dnia 17 sierpnia 
2020 r., zgodnie z którą dopłaty na 
kapitał spółki przez wspólników należy 
dokumentować. Co istotne, próg 
istotności w powyższym zakresie 
został ustalony na poziomie 10.000.000 
PLN tj. analogicznie jak dla transakcji 
finansowej, do której tego typu zdarzenie 
zostało porównane. Nie wykluczone 
jest jednak, że linia w tym zakresie ulec 
może odwróceniu, w związku z czym 
warto monitorować pojawiające się 
interpretacje i wyroki, wydane dla 
przepisów obowiązujących od 2019 roku. 

Równocześnie, zgodnie z odpowiedzią 
na interpelację poselską sygn.. 
DCT2.054.1.2020 z dnia 22 sierpnia 
2020 r., wypłata dywidendy nie spełnia 
definicji transakcji kontrolowanej, 
która podlegałaby obowiązkowi 
dokumentacyjnemu.

Transakcje finansowe, a wartości 
transakcji 

Przy określaniu obowiązków 
dokumentacyjnych, podatnik powinien 
zwrócić szczególną uwagę na 
zawierane z podmiotami powiązanymi 
transakcje finansowe. Nie zawsze 
bowiem ustalenie wartości transakcji, 
a w konsekwencji określenie, czy 
dana transakcja podlega obowiązkowi 
dokumentacyjnemu jest proste 
i przejrzyste.

Jednym z takich przykładów może być 
sytuacja udzielania między podmiotami 
powiązanymi finansowania, dla 
którego wartość kapitału na podstawie 
umowy zawartej w latach poprzednich 
przekracza ustawowy próg 10.000.000 
PLN, natomiast kwota udostępniana 
faktycznie w okresie jest od niego niższa. 
W takiej sytuacji należy stwierdzić, że 
zgodnie z art. 11l ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o CIT, wartość transakcji kontrolowanej 
w przypadku transakcji finansowych 
określa się na podstawie umów lub 
innych dokumentów. W konsekwencji, 
niezależnie od stopnia faktycznego 
wykorzystania na przykład pożyczki, 
w przypadku jeśli kwota wynikająca 

z zawartej umowy przekracza próg, 
na stronie umowy ciążył będzie 
obowiązek sporządzenia dokumentacji 
cen transferowych do takiej transakcji 
w każdym roku obowiązywania umowy.

Inną wątpliwością może być prawidłowe 
ustalenie wartość transakcji zarządzania 
płynnością (tzw. cash pooling), którą 
należy odnieść do progu. Pomocne 
okazać się mogą objaśnienia do TPR-C. 
Zgodnie z ich projektem z maja 2020 
r., przy ustalaniu wartości transakcji 
kontrolowanej dla umów cash pooling 
przyjąć należy analogiczną zasadę 
ustalenia wartości transakcji jak dla 
pożyczki. Niemniej jednak, z uwagi na 
specyficzny charakter transakcji cash 
poolingu, wartość kapitału nie zawsze 
wynika z zawartej umowy. W takim 
przypadku, wartość transakcji powinna 

Analizując obowiązki dokumentacyjne, podatnik 
powinien możliwie szeroko rozpatrywać 
działania gospodarcze podejmowane 
z podmiotami powiązanymi i analizować je 
pod kątem obowiązku dokumentacyjnego. 
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być w ustalona na podstawie innych 
dokumentów (w tym np. zestawienia 
sald) biorąc pod uwagę salda kapitału, 
jakie podmiot otrzymał lub udostępnił 
w ramach transakcji kontrolowanej 
w danym roku obrotowym. 

Niezależnie od powyższego, zarówno 
przepisy Ustawy o CIT, jak i objaśnienia 
nie wskazują jasno na to, jakie saldo 
– średnie, najwyższe, czy określone 
w jeszcze inny sposób - należy wziąć pod 
uwagę ustalając wartość transakcji. 

Nieodpłatne transakcje finansowe

Warto również pamiętać, że zgodnie 
z literalnym brzmieniem przepisów, jak 
również z aktualnym orzecznictwem, 
uzyskanie przez podatnika nieodpłatnego 
świadczenia finansowego (np. w postaci 
poręczenia lub gwarancji) od podmiotu 
powiązanego stanowi transakcję 
w rozumieniu Ustawy o CIT, która przy 

spełnieniu kryterium istotności, pomimo 
braku ustalonego wynagrodzenia, 
podlegała będzie obowiązkowi 
sporządzenia dokumentacji podatkowej.

***

Poza zdarzeniami, które wynikają wprost 
z przepisów Ustawy o CIT i są kontynuacją 
praktyki w zakresie identyfikacji 
obowiązków dokumentacyjnych 
z lat ubiegłych, w znowelizowanych 
przepisach pojawiają się również inne, 
nowe zdarzenia, które mogą przysporzyć 
podatnikom trudności w zakresie 
ich oceny z perspektywy obowiązku 
sporządzenia dokumentacji cen 
transferowych. Należy więc stwierdzić, 
że w świetle znowelizowanych przepisów 
w zakresie cen transferowych, podatnicy 
powinni zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłową i szczegółową identyfikację 
zdarzeń gospodarczych realizowanych 
z podmiotami powiązanymi. 

Joanna Brodziak 
starszy konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Piotr Wodecki 
menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Raportowanie 
w zakresie cen 
transferowych – 
nowa odsłona 
Nowelizacja przepisów w zakresie cen 
transferowych, która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2019 r. poza istotnymi zmianami 
w zakresie identyfikacji transakcji podlegających 
dokumentowaniu oraz odświeżeniem wyglądu 
samej dokumentacji cen transferowych zmieniła 
również dotychczasowe raportowanie transakcji 
z podmiotami powiązanymi. Formularze CIT-TP oraz 
PIT-TP, zostały zastąpione deklaracjami TPR-C oraz 
TPR-P. 

Nowe formularze wymagają przedstawienia 
zdecydowanie większej ilości informacji na 
temat samego podatnika, w tym m.in. informacji 
finansowych danego podmiotu w postaci wybranych 
wskaźników finansowych, jak również szeregu 
innych szczegółowych informacji na temat transakcji 
realizowanych z podmiotami powiązanymi.
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Informacja 
o cenach 
transferowych 
(TPR-C/TPR-P) 
powinna 
zostać złożona 
za pomocą 
środków 
komunikacji 
elektronicznej 
na formularzu 
udostępnionym 
w Biuletynie 
Informacji 
Publicznej.  

Kto jest zobowiązany do 
przygotowania deklaracji TPR-C/
TPR-P?

Do raportowania cen transferowych 
w ramach nowego obowiązku 
zobowiązane są podmioty, które 
realizują z podmiotami powiązanymi 
transakcje kontrolowane spełniające 
przesłanki objęcia ich dokumentacją 
cen transferowych, jak również 
(w ograniczonym zakresie) podmioty 
korzystające z tzw. zwolnienia 
krajowego, zgodnie z którym nie 
są zobowiązane do przygotowania 
dokumentacji cen transferowych. 

To zwolnienie z obowiązku 
dokumentacyjnego, o którym mowa 
powyżej przysługuje w przypadku 
realizacji transakcji pomiędzy 
podmiotami krajowymi – jeżeli żaden 
z tych podmiotów nie poniósł straty 
podatkowej w roku podlegającym 
dokumentowaniu, nie korzystał ze 
zwolnień związanych z działalnością 
w specjalnych strefach ekonomicznych 
oraz innych zwolnień podmiotowych. 

Co istotne, deklaracja TPR-C/TPR-P 
może być przygotowywana również dla 
transakcji realizowanych z podmiotami 
niepowiązanymi w zakresie w jakim 
polski podatnik dokonuje wypłaty 
należności bądź zawiera umowę 
spółki niebędącej osobą prawną (po 
przekroczeniu określonych limitów) 
na rzecz podmiotu prowadzącego 
działalność w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacje przekazywane w ramach 
deklaracji TPR-C/TPR-P

Jak wskazano powyżej, informacje 
przekazywane w ramach deklaracji 
TPR-C oraz TPR-P są zdecydowanie 
bardziej szczegółowe od tych, które były 
wymagane w ramach CIT-TP/PIT-TP. 

Do najistotniejszych elementów należy 
zaliczyć przede wszystkim informacje 
dotyczące podmiotów powiązanych, 
informacje dotyczące metod ustalania 
i weryfikacji cen transferowych oraz, co 
najważniejsze, wskaźników poziomu 
zysku zastosowanych w każdej 
analizie porównawczej przygotowanej 
dla dokumentowanej transakcji. 
Podatnicy muszą wskazać uzyskane 
wyniki analiz porównawczych (tzw. 

benchmarking study) i to zarówno pełne 
przedziały wyników, jak i przedziały 
międzykwartylowe.

Tak szczegółowe dane pozwolą 
kontrolującym nie tylko na ocenę 
wyników finansowych uzyskiwanych 
przez poszczególnych podatników, ale 
również na sprawdzenie rentowności 
pojedynczych transakcji realizowanych 
z podmiotami powiązanymi. 
W konsekwencji możliwe będzie 
precyzyjne typowanie do kontroli bez 
konieczności wszczynania jakichkolwiek 
czynności sprawdzających już nie 
samych podmiotów (tak jak miało to 
miejsce w przypadku deklaracji CIT-TP/
PIT-TP), ale pojedynczych transakcji. 

Kiedy i jak złożyć informację o cenach 
transferowych TPR-C/TPR-P?

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o CIT oraz 
Ustawy o PIT, formularze TPR-C oraz 
TPR-P składa się w formie elektronicznej 
Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej do końca 9 miesiąca po 
zakończeniu roku podatkowego.

Jednakże rok 2020 (w trakcie którego 
raportowane są transakcje zrealizowane 
przez podatników w roku podatkowym 
rozpoczynającym się po 31 grudnia 
2018 r.), będzie rokiem specyficznym, 
gdyż termin na raportowanie TPR-C/
TPR-P w związku z pandemią 
COVID-19, został wydłużony do dnia 
31 grudnia 2020 r. – (w przypadku gdy 
termin na złożenie informacji o cenach 
transferowych upływał w okresie 
od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 
września 2020 r.), lub o 3 miesiące 
(w przypadku gdy termin ten upływał 
w okresie od 1 października 2020 r. do 
31 stycznia 2021 r.).

Informacja o cenach transferowych 
(TPR-C/TPR-P) powinna zostać złożona 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na formularzu 
udostępnionym w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Jaka przyszłość czeka deklarację 
TPR-C/TPR-P?

Nowe raportowanie z całą 
pewnością przysporzy podatnikom 
wielu problemów związanych 
z wyselekcjonowaniem odpowiednich 
danych do przedstawienia w deklaracji 
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oraz zebraniem odpowiednich 
informacji z Grupy. Niemniej jednak, 
Polska nie jest odosobniona we 
wdrażaniu raportowania narzucającego 
pełną transparentność w zakresie 
transakcji realizowanych z podmiotami 
powiązanymi. Istotne jest, jak tego 
typu suche dane będą analizowane 
i jakie wnioski zostaną wyciągnięte, 
gdyż odnotowanie wskaźników 
wykraczających poza pewne ramy 
w określonych sytuacjach może mieć 
pełne uzasadnienie ekonomiczne 
i biznesowe.

Można stwierdzić, iż w 2020 r. nie 
powinno dojść do zasadniczych 
zmian w samej formule TPR-C/TPR-P, 
natomiast w kolejnych latach można 
spodziewać się pogłębiania zakresu 
danych przekazywanych w ramach 
raportowania cen transferowych. 

W przyszłości, dane pozyskiwane 
z formularza TPR-C/TPR-P mogą zostać 
wykorzystane do automatycznej 
analizy w poszukiwaniu odchyleń np. 
od typowych wyników, co pozwoli 
organom na jeszcze sprawniejsze 
typowanie podatników i transakcji do 
kontroli. 

Marta Krawcow 
konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Jakub Roszkiewicz 
starszy menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Źródła informacji 
o transakcjach 
wewnątrzgrupowych 
oraz zmiany w KSH
Coraz większa cyfryzacja administracji podatkowej z jednej strony 
umożliwia szybsze, bardziej zautomatyzowane wypełnianie 
obowiązków podatkowych, z drugiej stanowi dla organów 
podatkowych bogate źródło danych na temat transakcji zawieranych 
przez podatnika z podmiotami powiązanymi. Informacji na temat 
transakcji wewnątrzgrupowych nie dostarcza bowiem wyłącznie 
formularz TPR, ale także tzw. formularze JPK, ORD-U, CbC, czy też 
samo sprawozdanie finansowe. 
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Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Od 1 października 2020 r. wszyscy 
podatnicy VAT będą mieli obowiązek 
comiesięcznego składania nowego 
pliku JPK_VAT, w formie dokumentu 
elektronicznego składającego się 
z dwóch części – ewidencyjnej 
(zawierającej ewidencję VAT zakupów 
i sprzedaży) oraz deklaracyjnej. 
W nowym JPK podatnicy będą musieli 
stosować specjalne oznaczenia nie 
tylko w stosunku do przedmiotu 
sprzedaży, ale również w stosunku 
do rodzajów transakcji. W przypadku 
transakcji z podmiotami powiązanymi 
obowiązującym symbolem będzie: TP.

Należy zauważyć, że przekazywane 
informacje w formie JPK_VAT mogą 
ułatwić organom podatkowym 
weryfikację rynkowości cen 
stosowanych w transakcjach pomiędzy 
podmiotami powiązanymi np. poprzez 
zastosowanie metody porównywalnej 
ceny niekontrolowanej w wariancie 
porównania wewnętrznego, 
zestawiając ze sobą ceny sprzedaży 
porównywalnych towarów w relacjach 
z podmiotami powiązanymi 
i niepowiązanymi.

Formularz ORD-U

Za pośrednictwem formularza 
ORD-U osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości 
prawnej oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 
są obowiązane przekazać organom 
podatkowym dane o umowach 
zawartych z nierezydentami 
w rozumieniu przepisów prawa 
dewizowego, w tym również dane 
identyfikacyjne obowiązanego 
i nierezydenta. 

Obowiązek złożenia formularza 
ORD-U leży na wspomnianych 
podmiotach jeżeli zostały spełnione 
warunki określone w Rozporządzeniu 
z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 
informacji podatkowych oraz 
przekroczone określone progi tj. 
300 000 EUR w przypadku umów 
pomiędzy podmiotami powiązanymi 
albo 5 000 EUR dla umów 
z nierezydentami posiadającymi 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub 
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przedstawicielstwo w rozumieniu 
odrębnych przepisów. 

Należy zauważyć, że próg powiązań 
kapitałowych wg przepisów 
dotyczących ORD-U wynosi 5%, 
a zatem jest bardziej restrykcyjny 
niż próg powiązań kapitałowych 
w wysokości 25% określony 
w przepisach o cenach transferowych.

Termin na złożenie ORD-U wynosi 
3 miesiące od zakończenia roku 
obrotowego. Informację należy złożyć 
bez wezwania organu podatkowego.

Co istotne, od 1 stycznia 2019 r. zapis 
dotyczący zwolnienia z obowiązku 
składania informacji o umowach 
zawartych z nierezydentami w formie 
formularza ORD-U podatników, 
którzy za rok obrotowy 2018 składali 
uproszczone sprawozdanie CIT-TP / 
PIT-TP, został uchylony i tym samym 
fakt złożenia TPR za rok obrotowy 2019 
nie zwalnia z obowiązku składania 
deklaracji podatkowej ORD-U.

Formularz CbC

Kolejnym źródłem informacji w zakresie 
cen transferowych jest formularz 
CbC-R (ang. Country-by-Country 
Reporting). Obowiązek składania CbC-R 

ciąży na jednostkach dominujących 
wchodzących w skład grupy 
podmiotów, mających siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej o skonsolidowanych 
przychodach w wysokości 3,25 mld 
PLN, jeżeli sprawozdanie finansowe 
sporządzane jest w polskich złotych, 
bądź 750 mln EUR lub równowartość 
tej kwoty. 

Informacje przekazywane za 
pośrednictwem formularza CbC-R 
to przede wszystkim: wielkość 
prowadzonej działalności (wielkość 
aktywów, kapitału zakładowego, 
liczby zatrudnionych osób), wielkość 
zrealizowanych przychodów 
(w podziale na przychody osiągane 
od podmiotów niezależnych oraz 
jednostek wchodzących w skład grup 
podmiotów), osiąganych zysków 
(bądź strat), zapłaconego (i należnego) 
podatku, miejsc prowadzenia 
działalności oraz przedmiotu tej 
działalności.

Informacja o grupie podmiotów 
może być wykorzystana przez organy 
podatkowe w celu analizy ryzyka 
zaniżenia dochodu do opodatkowania 
w obszarze cen transferowych oraz 
do innych analiz ekonomicznych lub 
statystycznych.

Ponadto, podmioty będące członkami 
grup kapitałowych, których wyniki 
są konsolidowane w sprawozdaniu 
finansowym grupy objętej obowiązkiem 
raportowania CbC-R, a które nie są 
jednostką dominującą, obowiązane 
są do złożenia powiadomienia CbC-P 
wskazującego jednostkę raportującą oraz 
państwo, w którym zostanie przekazany 
stosowny raport CbC-R.

Termin na złożenie informacji o grupie 
podmiotów CbC-R upływa z końcem 
12 miesiąca od dnia zakończenia 
sprawozdawczego roku obrotowego, zaś 
termin na złożenie powiadomienia CbC-P 
wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia 
sprawozdawczego roku obrotowego 
danej grupy podmiotów. Informację 
należy złożyć bez wezwania organu 
podatkowego oraz drogą elektroniczną.

Sprawozdanie finansowe

Samo sprawozdanie finansowe 
również może stanowić dla organów 
podatkowych źródło informacji 
w zakresie cen transferowych. Ustawa 
o rachunkowości nakłada bowiem 
obowiązek wykazania w sprawozdaniu 
finansowym transakcji z podmiotami 
powiązanymi. W związku z powyższym 
organy podatkowe mogą szukać 
dodatkowych informacji zarówno 
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w rachunku zysków i strat, bilansie, 
rachunku przepływów pieniężnych 
jak również w odpowiednich notach 
dodatkowych informacji i objaśnień.

Zmiany w KSH

Kodeks spółek handlowych (KSH) 
powstał w 2000 roku i przez minione lata 
nie był unowocześniany i reformowany 
w wielu obszarach.

Nowelizację KSH zaplanowano na 
czwarty kwartał 2020 r. Wśród zmian 
mają się znaleźć m.in. nowe przepisy 
dotyczące wprowadzenia tzw. prawa 
holdingowego (prawa grup spółek, 
prawa koncernowego). Uczestnictwo 
w grupie spółek przez spółkę 
dominującą i zależną ma być ujawniane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
poprzez wpisanie wzmianki do rejestru. 
Proponowane zmiany mają zapewnić 
spółce dominującej możliwość 
wydawania pozostałym spółkom z grupy 
wiążących poleceń w celu realizacji 
wspólnej strategii, przy czym spółka 
zależna, przy spełnieniu odpowiednich 
warunków, może odmówić wykonania 
wiążącego polecenia np. gdy 
wykonanie polecenia doprowadzi 
do niewypłacalności tej spółki albo 
do zagrożenia niewypłacalnością lub 
istnieje uzasadniona obawa, że jest 
ono sprzeczne z interesem tej spółki 
i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie 
naprawiona przez spółkę dominującą lub 
inną spółkę zależną należącą do danej 
grupy w okresie najbliższych dwóch lat. 

Dodatkowo nowelizacja KSH nakłada na 
spółkę zależną należącą do grupy spółek 
obowiązek sporządzania sprawozdania 
o powiązaniach tej spółki ze spółką 
dominującą za okres ostatniego roku 
obrotowego oraz wskazania wiążących 
poleceń wydawanych tej spółce przez 
spółkę dominującą - sprawozdanie to ma 
stanowić część sprawozdania zarządu.

Ponadto, prawo holdingowe ma 
regulować relacje prywatno-prawne 
pomiędzy spółką dominującą i jej 
spółkami zależnymi, w sposób 
uwzględniający interes wierzycieli, 
członków organów oraz drobnych 
wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza 
spółki zależnej. Nowelizacja KSH 
wprowadza również do polskiego 
ustawodawstwa zasadę biznesowej 
oceny sytuacji (ang. Business 

Judgement Rule) polegającej na 
wyłączeniu odpowiedzialności osób 
zarządzających za szkodliwe następstwa 
ich decyzji, pod warunkiem spełnienia 
określonych standardów postępowania 
w zakresie staranności i lojalności 
względem spółki przy podejmowaniu 
konkretnej decyzji biznesowej oraz 
określa podstawowe obowiązki 
członków organów. 

***

W obliczu tylu informacji i danych 
przekazywanych w różny sposób do 
organów podatkowych, podatnicy 
powinni nie tylko zwrócić uwagę 
na spójność przekazywanych 
danych, ale także przeprowadzić 
audyt cen transferowych w celu 
identyfikacji kwestii, które mogłyby 
wzbudzić zainteresowanie organów 
podatkowych i potencjalnie 
spowodować wytypowanie danego 
podatnika do kontroli. Dochowanie 
należytej staranności w wypełnieniu 
wszelkich obowiązków związanych 
z raportowaniem może okazać 
się korzystne z punktu widzenia 
zmienionych regulacji KSH. 

Informacja 
o grupie 
podmiotów 
może być 
wykorzystana 
przez organy 
podatkowe 
w celu analizy 
ryzyka zaniżenia 
dochodu do 
opodatkowania 
w obszarze cen 
transferowych 
oraz do 
innych analiz 
ekonomicznych 
lub statystycznych. 

Monika Bonikowska 
konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce, 
biuro w Łodzi

Paulina Szemiel 
menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Restrukturyzacja 
– czym jest i jak ją 
udokumentować?
Realokacja funkcji i zasobów pomiędzy podmiotami 
jest nieodłącznym elementem funkcjonowania 
międzynarodowych grup kapitałowych, dążących do 
optymalizacji prowadzonej działalności. Wszelkie 
reorganizacje pomiędzy pomiotami powiązanymi 
mogące stanowić restrukturyzację w rozumieniu cen 
transferowych powinny jednak zostać odpowiednio 
zbadane i udokumentowane.

Szeroka definicja restrukturyzacji

Przepisy obowiązujące od 2019 r. 
wprowadziły szeroką definicją 
restrukturyzacji, zakładającą łączne 
spełnienie dwóch przesłanek. Należy 
podkreślić, iż ustawodawca nie 
przewidział wyłączeń dla reorganizacji 
w ramach tej samej jurysdykcji 
podatkowej, wobec czego przeniesienia 
dokonywane pomiędzy krajowymi 
podmiotami powiązanymi również 
będą podlegały ocenie pod kątem 
omawianych przepisów.

Pierwsza z przesłanek uznania danej 
reorganizacji za restrukturyzację 
mówi, że musi ona obejmować 
istotną zmianę relacji handlowych 
lub finansowych, w tym również 
zakończenie obowiązujących umów 
lub zmianę ich istotnych warunków. 
Ustawodawca nie wskazał jednak 
katalogu zdarzeń (zamkniętego lub 
nawet przykładowego), które mogłyby 
zostać uznane za restrukturyzację 
w rozumieniu cen transferowych. 
Posiłkując się jednak rekomendacjami 
Forum Cen Transferowych, tj. 

ciała doradczego działającego 
przy Ministerstwie Finansów, jako 
przykłady zdarzeń mogących stanowić 
restrukturyzację należy wymienić 
sprzedaż zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, zmianę modelu 
funkcjonalnego dystrybutora czy 
producenta, jak również – szczególnie 
istotne w kontekście panującej 
pandemii – przeniesienie zespołu 
lub części pracowników pomiędzy 
podmiotami czy ograniczenie lub 
rozszerzenie zasięgu regionalnego 
działania jednego podmiotu 
kosztem drugiego powiązanego. Za 
restrukturyzację nie będą natomiast 
uznawane korekty polityki TP czy metod 
rozliczeń, jeśli nie towarzyszy im transfer 
funkcji, aktywów lub ryzyk (zmiany te 
będą jednak analizowane na podstawie 
ogólnych zasad z art. 11c Ustawy o CIT).

Drugi warunek uznania danej 
reorganizacji za restrukturyzację zakłada, 
że musi ona wiązać się z przeniesieniem 
pomiędzy podmiotami powiązanymi 
funkcji, aktywów lub ryzyk, jeżeli 
przewidywany średnioroczny EBIT 
podatnika w okresie 3-letnim po 
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przeprowadzeniu reorganizacji będzie 
różnił się o co najmniej 20% od wyniku 
finansowego w sytuacji, gdyby do 
takiego przeniesienia nie doszło. Analizę 
zmiany średniorocznego wskaźnika 
EBIT należy przeprowadzić na moment 
dokonywania restrukturyzacji, 
tj. w oparciu o dane finansowe 
przygotowane z góry (analiza ex ante). 
Przepisy nie nakładają natomiast 
obowiązku weryfikowania zgodności 
użytych prognoz finansowych 
z danymi rzeczywistymi (analiza ex 
post) – za wyjątkiem sytuacji, gdy 
wycena obejmuje trudne do wyceny 
wartości niematerialne. Ocenie ex 
post może podlegać jednak rzetelność 
i wiarygodność przygotowanych prognoz 
danych finansowych i przyjętych w nich 
założeń, co może mieć szczególne 
znaczenie w kontekście panującej 
pandemii. Wszelkie prognozy 
finansowe przygotowywane w związku 
z restrukturyzacją powinny więc zostać 
należycie udokumentowane, w sposób 
umożliwiający ich zweryfikowanie 
i ponowne przeliczenie w późniejszym 
okresie.

Cel przepisów o restrukturyzacji

Przepisy o restrukturyzacji stanowią 
dla organów podatkowych 
narzędzie umożliwiające skuteczną 
weryfikację warunków reorganizacji, 
w tym zasadności oraz wysokości 
wynagrodzenia wypłacanego 
pomiędzy podmiotami powiązanymi 
w transakcjach obejmujących 
w szczególności przeniesienie 
potencjału do generowania zysku. 
Przykładowo, badając transakcję 
sprzedaży środków trwałych (np. 
maszyn produkcyjnych) organ może 
uznać, że transakcji tej towarzyszyło 
w praktyce przeniesienie praw z umów 
handlowych. W efekcie, podatnikowi 
który dokonał takiego transferu, zostanie 
doszacowany dochód w wysokości 
dodatkowego wynagrodzenia za 
przeniesiony potencjał zysku, czyli tzw. 
exit fee.

Jak dokumentować restrukturyzację

Nie można zapomnieć, że na 
podatników uczestniczących 
w procesach restrukturyzacyjnych 
czeka szereg nowych obowiązków 
dokumentacyjnych, jak 
i sprawozdawczych, tj.:

Ważnym etapem procesu 
restrukturyzacyjnego jest sporządzenie 
uzasadnienia biznesowego dla 
przeprowadzanych zmian. 

1. Dokumentacja cen transferowych 

Restrukturyzacja powinna zostać 
odpowiednio ujęta w lokalnej 
dokumentacji cen transferowych. 
Zdarzenia stanowiące restrukturyzację 
prezentowane są w części stanowiącej 
opis podstawowej działalności podmiotu 
powiązanego (tzw. część ogólna), 
w ramach informacji o przeniesieniach 
istotnych ekonomicznie funkcji, 
aktywów lub ryzyk. Dodatkowo, jeżeli 
wartość transakcji stanowiących 
restrukturyzację przekracza progi 
dokumentacyjne, sporządza się dla nich 
lokalną dokumentację cen transferowych 
w części stanowiącej opis transakcji, 
w tym analizę funkcjonalną, zgodnie z §2 
Rozporządzenia ws. dokumentacji cen 
transferowych.

2. Dokumentacja do restrukturyzacji

W obowiązujących obecnie przepisach 
dla zdarzeń spełniających definicję 
restrukturyzacji przewidziano jednak 
dodatkowe wymagania, wykraczające 
poza elementy standardowej 
dokumentacji lokalnej i uregulowane 
w rozdziale 4 Rozporządzenia ws. 
sprawie cen transferowych. Stanowi to 
niejako nawiązanie do wcześniejszych 
regulacji bezpośrednio odnoszących 
się do wymogu przygotowania osobnej 
dokumentacji do restrukturyzacji. Od 
2019 r. badanie porównywalności 
w przypadku restrukturyzacji obejmuje 
bowiem m.in.: 

• identyfikację relacji handlowych 
lub finansowych pomiędzy 
podmiotami powiązanymi przed i po 
restrukturyzacji, w tym identyfikację 
faktycznych transakcji tworzących 
restrukturyzację, analizę przyczyn 
gospodarczych restrukturyzacji 
i oczekiwanych korzyści, oraz 
analizę opcji realistycznie 
dostępnych. Informacje w tym 
zakresie pozwolą na określenie 
zmian w analizie funkcjonalnej 
spowodowanych restrukturyzacją, 
a w konsekwencji – określenie 
zakresu dokonanych transferów; 

• określenie skutków podatkowych 
faktycznych transakcji, składających 
się na restrukturyzację (w tym 
np. skutków podatkowego ujęcia 
opłaty restrukturyzacyjnej); 

• określenie, w jakim zakresie 
w rezultacie restrukturyzacji 
doszło do przeniesienia potencjału 
do generowania zysku, 

• wskazanie, czy należne 
jest wynagrodzenie z tytułu 
restrukturyzacji, a jeśli tak – 
określenie, czy jego wysokość jest 
zasadna. Należy bowiem pamiętać, że 
w danym przypadku wynagrodzenie 
może nie być zasadne albo mogło 
zostać już uwzględnione, np. w cenie 
przenoszonej zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa. 
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3. Formularz TPR

Zdarzenia stanowiące restrukturyzację 
(o ile przekraczają progi 
dokumentacyjne) powinny też zostać 
wykazane w informacji o cenach 
transferowych składanej na formularzu 
TPR, a sposób wykazania transakcji 
powinien być spójny z jej opisem 
przedstawionym w dokumentacji. 
Należy pamiętać o tym, że dokonując 
wyboru odpowiedniej kategorii 
transakcji w formularzu, podatnik 
wskazuje od razu, czy w restrukturyzacji 
ustanowiono wynagrodzenie.

4. Analiza dot. przeprowadzonej 
wyceny 

Od 2019 r. techniki wyceny zostały 
uznane wprost przez przepisy ustaw 
podatkowych za jedną z metod 
weryfikacji cen transferowych. Metoda 
ta może jednak zostać zastosowana 
wyłącznie w przypadku, gdy nie jest 
możliwe wykorzystanie jednej z pięciu 
metod podstawowych (tj. metody 
porównywalnej ceny niekontrolowanej, 
ceny odprzedaży, koszt plus, marży 
transakcyjnej netto, podziału 
zysku). Ponadto, dokładny sposób 
zastosowania techniki wyceny został 
określony w § 15 Rozporządzenia ws. 
sprawie cen transferowych.

W konsekwencji, każda wycena 
przeprowadzana na potrzeby 
restrukturyzacji (i nie tylko) powinna 
zostać poddana dodatkowej analizie 
z punktu widzenia cen transferowych. 
Warto wskazać na dwojaki cel takiej 
analizy: 

• Po pierwsze, potwierdzenie 
prawidłowości wyboru metody 
wyceny z perspektywy cen 
transferowych, tj. uzasadnienie, 
że wycena jest metodą 
najbardziej odpowiednią w danych 
okolicznościach, a żadna z metod 
podstawowych nie była możliwa 
do zastosowania bądź ich 
zastosowanie nie byłoby adekwatne 
w danych okolicznościach.

• Po drugie, potwierdzenie sposobu 
przeprowadzenia wyceny 
z perspektywy cen transferowych 
(§ 15 Rozporządzenia ws. sprawie 
cen transferowych), tj. jej ocena 
pod kątem zastosowanych 

prognoz finansowych, wielkości 
bądź wskaźników stosowanych 
w kalkulacji wartość przedmiotu 
transakcji kontrolowanej, wyboru 
czynnika dyskontującego 
(jeśli zastosowany) czy 
oczekiwanego przez każdą ze 
stron transakcji poziomu wartości 
transakcji kontrolowanej. 

5. Uzasadnienie biznesowe dla 
restrukturyzacji

Ważnym etapem procesu 
restrukturyzacyjnego jest sporządzenie 
uzasadnienia biznesowego dla 
przeprowadzanych zmian. Jak 
wspomniano powyżej, z punktu 
widzenia cen transferowych 
uzasadnienie to, obejmujące m.in. 
analizę przyczyn gospodarczych 
restrukturyzacji i oczekiwanych 
korzyści oraz analizę opcji realistycznie 
dostępnych, stanowi element 
dokumentacji do restrukturyzacji.

W przypadku łączenia lub podziału 
spółek obowiązek przygotowania 
pisemnego sprawozdania 
uzasadniającego restrukturyzację, 
jej podstawy prawne i ekonomiczne, 
a zwłaszcza stosunek wymiany 
udziałów lub akcji, wynika wprost 
z przepisów KSH. Należy także 
pamiętać, że przygotowanie rzetelnego 
uzasadnienia biznesowego, w tym 
analiz ekonomicznych i raportów 
opłacalności, stanowi wymóg 
konieczny neutralności podatkowej 
restrukturyzacji. W przypadku łączenia 
lub podziału spółek możliwość 
zastosowania wyłączeń z przychodów 
podatkowych przewidzianych w art. 12 
ust 4 pkt. 3e, pkt. 3f i pkt 12 Ustawy 
o CIT została bowiem uzależniona 
od tego, czy restrukturyzacja została 
przeprowadzona z uzasadnionych 
przyczyn ekonomicznych. W przypadku 
ich braku domniemywa się, że 
głównym lub jednym z głównych celów 
restrukturyzacji było uniknięcie lub 
uchylenie się od opodatkowania.

6. Raportowanie MDR

Restrukturyzacja może stanowić 
również schemat podatkowy 
podlegający raportowaniu MDR. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
następujące dwie szczególne cechy 
rozpoznawcze uzgodnienia:

• Przeniesienie praw do trudnych do 
wyceny wartości niematerialnych;

• Przeniesienie pomiędzy podmiotami 
powiązanymi funkcji, ryzyka lub 
aktywów, jeżeli przewidywany 
roczny wynik finansowy przed 
odsetkami i opodatkowaniem 
(EBIT) w trzyletnim okresie po 
tym przeniesieniu wyniósłby 
mniej niż 50% przewidywanego 
rocznego EBIT, gdyby nie 
dokonano przeniesienia.

***

Mając na uwadze przedstawione 
regulacje, rekomendujemy 
podatnikom zwrócenie szczególnej 
uwagi na wewnątrzgrupowe procesy 
reorganizacyjne, a w razie spełnienia 
przesłanek uznania danego zdarzenia 
za restrukturyzację – przygotowanie 
stosownej dokumentacji, w tym 
uzasadnienia biznesowego, oraz 
odpowiednie zaraportowanie 
restrukturyzacji.

Ważnym etapem procesu 
restrukturyzacyjnego jest sporządzenie 
uzasadnienia biznesowego dla 
przeprowadzanych zmian. 

Aleksandra Butowska 
starszy konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Barbara Popowska 
menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Niematerialne, 
ale istotne – co 
warto wiedzieć 
o wartościach 
niematerialnych?
Przeprowadzone z początkiem 2019 r. kolejne zmiany 
w przepisach o cenach transferowych pozornie nie 
wpłynęły istotnie na kwestie związane z ustalaniem cen 
w transakcjach obejmujących wartości niematerialne. 
Szczegółowa analiza przepisów oraz działań organów 
podatkowych sprawiają jednak, że warto przyjrzeć się 
bliżej tej kategorii transakcji.
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Czym są wartości niematerialne?

Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie 
przepisy w zakresie cen transferowych 
nie definiują pojęcia wartości 
niematerialnych, a jedynie pojęcie 
wartości niematerialnych i prawnych, 
podlegających amortyzacji. W celu 
ustalenia znaczenia pojęcia „wartości 
niematerialnej”, warto sięgnąć po 
Wytyczne OECD, które określają ją jako 
prawo majątkowe, niebędące aktywem 
fizycznym ani finansowym, mogące 
stanowić przedmiot własności lub być 
kontrolowane w celu wykorzystania 
w działalności komercyjnej oraz 
którego wykorzystanie lub przekazanie 
byłoby wynagrodzone, gdyby 
miało miejsce w porównywalnych 
okolicznościach w relacji pomiędzy 
niepowiązanymi podmiotami. 
Pojęcie wartości niematerialnych 
należy zatem rozpatrywać na 
gruncie cen transferowych 
stosunkowo szeroko, zaś analiza 
przepisów wymaga każdorazowo 
uwzględnienia, czy ustawodawca 
posłużył się sformułowaniem 
„wartości niematerialne i prawne”, 
czy też szerszym pojęciem „wartości 
niematerialne”.

Wartości niematerialne według 
nowych przepisów

Na gruncie obwiązujących od 
2019 r. przepisów w zakresie 
cen transferowych, transakcje 
kontrolowane, których przedmiotem 
są wartości niematerialne i prawne, 
traktowane są w sposób szczególny. 
Podmioty powiązane, zobowiązane są 
bowiem do sporządzenia dokumentacji 
lokalnej dla każdej transakcji z tej 
kategorii, której wartość przekracza 
ustawowy próg, wynoszący w tym 
przypadku 2.000.000,00 zł, nawet 
gdy wartość transakcji kontrolowanej 
w całości trwale nie stanowi przychodu 
albo kosztu uzyskania przychodu 
dla podatnika. Choć nowelizacja 
Ustawy o CIT wprowadziła nowy 
katalog zwolnień z obowiązku 
przygotowania lokalnej dokumentacji 
cen transferowych, a jedną z takich 
przesłanek zwalniających jest zawarcie 
transakcji kontrolowanej, której wartość 
nie wpływa na przychody albo koszty 
uzyskania przychodu dla podatnika, 
przepis wyłącza możliwość skorzystania 
ze zwolnienia dla transakcji dotyczących 

m.in. wartości niematerialnych 
i prawnych. 

Kwestie związane z wartościami 
niematerialnymi należy ująć także 
w grupowej dokumentacji cen 
transferowych, która musi zawierać 
opis istotnych wartości niematerialnych 
i prawnych grupy podmiotów 
powiązanych. Podmiot sporządzający 
dokumentację grupową musi mieć więc 
na względzie konieczność zawarcia 
w dokumentacji m.in. wykazu wartości 
niematerialnych i prawnych lub ich 
grup istotnych z punktu widzenia cen 
transferowych, czy też opisu polityki 
cen transferowych w zakresie wartości 
niematerialnych i prawnych.

Temat wartości niematerialnych 
zasługuje również na szczególną 
uwagę na gruncie obowiązku złożenia 
informacji o cenach transferowych 
(„TPR”). Rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie informacji 
o cenach transferowych przewidują 
bowiem dodatkowe elementy, które 
należy wykazać w TPR w przypadku 
transakcji związanych z wartościami 
niematerialnymi. Jeżeli przedmiotem 
transakcji kontrolowanej jest 
udostępnienie lub korzystanie 
z wartości niematerialnych, w TPR 
należy wskazać dodatkowo m.in. 
rodzaj wartości niematerialnej oraz 
sposób kalkulacji opłaty z tytułu 
udostępnienia lub korzystania 
z wartości niematerialnych. W związku 
z powyższym, przy wypełnianiu 
informacji TPR, podatnicy muszą się 
liczyć z koniecznością zawarcia bardziej 
szczegółowych informacji w odniesieniu 
do tej kategorii transakcji.

Należy również pamiętać o tym, 
że odpłatne korzystanie z wartości 
niematerialnych w ramach transakcji 
z podmiotami powiązanymi może 
podlegać na gruncie przepisów Ustawy 
o CIT ograniczeniu wysokości kosztów 
uzyskania przychodów, w części w jakiej 
koszty poniesione w związku z tym 
korzystaniem przekraczają ustawowo 
określony limit. W takim przypadku, 
podatnicy mogą rozważyć złożenie 
wniosku o wydanie interpretacji 
indywidualnej przepisów prawa 
podatkowego lub wniosku o zawarcie 
uprzedniego porozumienia cenowego 
(ang. Advance Pricing Arrangement – 
„APA”). Interpretacja indywidualna daje 
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możliwość skorzystania z wyłączenia 
przewidzianego w art. 15e ust. 11 
Ustawy o CIT. W przypadku uzyskania 
pozytywnej interpretacji, podatnik ma 
możliwość wyłączenia z limitowania, 
kosztów bezpośrednio związanych 
z wytworzeniem lub nabyciem przez 
niego towaru lub świadczeniem 
usługi. Natomiast w przypadku 
APA, powyższe ograniczenie nie ma 
zastosowania do transakcji objętej 
zawartym porozumieniem.

Podejście organów podatkowych do 
wartości niematerialnych

Zainteresowanie organów 
podatkowych tematem cen 
transferowych stale rośnie, zaś 
transakcje dotyczące wartości 
niematerialnych są coraz częściej 
przedmiotem oceny w trakcie 
postępowań oraz kontroli podatkowych 
lub kontroli celno-skarbowych. 

Warto pamiętać, że przedmiotem 
takiej oceny może być nie tylko 
wysokość ceny transferowej, ale 
również zdolność stron transakcji 

do pełnienia danej funkcji oraz 
ponoszenia ryzyka odnoszącego 
się do udostępnianych wartości 
niematerialnych. Nie w każdym 
bowiem przypadku właściciel prawny 
danej wartości niematerialnej będzie 
jedynym podmiotem uprawnionym 
do otrzymywania zysków z tytułu 
jej eksploatacji – podmioty pełniące 
funkcje, angażujące aktywa lub 
ponoszące ryzyka, które mogą 
przyczyniać się do wzrostu wartości 
takiej wartości niematerialnej (tj. 
właściciele ekonomiczni), powinny 
również otrzymywać część 
zysków generowanych w wyniku 
eksploatacji danej wartości. Powyższa 
zasada znajduje odzwierciedlenie 
w przepisach Rozporządzeń ws. cen 
transferowych, wskazujących, że 
w ramach badania porównywalności 
transakcji kontrolowanych 
obejmujących wartości niematerialne, 
oprócz standardowych kryteriów 
porównywalności, proces badania 
musi obejmować również ocenę 
zdolności stron transakcji do pełnienia 
danej funkcji oraz ponoszenia danego 
ryzyka w zakresie posiadania tytułu 

prawnego, ochrony i utrzymania, 
tworzenia, rozwijania i ulepszenia 
oraz wykorzystania wartości 
niematerialnych (tzw. funkcje DEMPE 
– z ang. Development, Enhancement, 
Maintenance, Protection and 
Exploitation).

W kontekście powyższego warto 
zastanowić się nad przygotowaniem 
– obok analizy cen transferowych 
– tzw. analizy DEMPE, czyli analizy 
funkcji związanych z rozwojem, 
ulepszaniem, utrzymywaniem, 
ochroną i korzystaniem z wartości 
niematerialnych. Przygotowanie 
takiej analizy polega zasadniczo na 
odzwierciedleniu elementów badania 
porównywalności, przeprowadzanego 
przez organy podatkowe w odniesieniu 
do transakcji związanych z wartościami 
niematerialnymi. W rezultacie, 
przedstawienie wyników takiej 
analizy w trakcie dyskusji z organami 
podatkowymi może pomóc 
w ograniczeniu ryzyka podważenia 
wypłaty należności na rzecz 
powiązanego właściciela prawnego 
danej wartości niematerialnej.

Podmioty pełniące funkcje, 
angażujące aktywa lub ponoszące 
ryzyka, które mogą przyczyniać 
się do wzrostu wartości takiej 
wartości niematerialnej (tj. właściciele 
ekonomiczni), powinny również 
otrzymywać część zysków 
generowanych w wyniku eksploatacji 
danej wartości.  
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Wycena niewycenialnego – trudne 
do wyceny wartości niematerialne

Koncepcja trudnych do wyceny 
wartości niematerialnych (ang. hard 
to value intangibles – „HTVI”) pojawia 
się w Rozdziale VI Wytycznych 
OECD jako narzędzie do oceny, które 
okoliczności mogą mieć znaczenie dla 
wyceny wartości niematerialnych i czy 
tego rodzaju okoliczności mogły być 
racjonalnie przewidziane w momencie 
zawierania transakcji (tzw. ocena ex 
post).

Przepisy Rozporządzeń ws. cen 
transferowych definiują HTVI jako 
wartości niematerialne, a także 
prawa do tych wartości, dla których 
w momencie ich przenoszenia między 
podmiotami powiązanymi nie istniały 
wiarygodne dane porównawcze 
oraz prognozy dotyczące przyszłych 
przepływów pieniężnych lub 
przewidywanych przychodów z tych 
wartości lub założenia zastosowane 
przy wycenie tych wartości obarczone 
były wysokim stopniem niepewności, 
co powoduje, że ostateczny rezultat 

ekonomiczny z przeniesienia tych 
wartości był trudny do określenia. 

Spełnienie warunków uznania danej 
wartości niematerialnej za HTVI rodzi 
dwie główne konsekwencje na gruncie 
cen transferowych. Po pierwsze, 
proces badania porównywalności 
obejmuje w takim przypadku 
również ocenę transakcji pod 
kątem dodatkowych, specyficznych 
kryteriów, jak np. wprowadzenie 
klauzul umownych dotyczących 
zmiany ceny. Po drugie zaś, 
w przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy danymi prognozowanymi 
a rzeczywistymi, prowadzącej do 
różnicy w wysokości ceny transferowej 
HTVI, wynoszącej co najmniej 
20% wartości ceny transferowej 
skalkulowanej w oparciu o dane 
prognozowane, organ podatkowy 
zyskuje możliwość określenia ex post 
ceny transferowej HTVI. Tym samym, 
organ nie jest związany zakazem brania 
pod uwagę okoliczności, które nie 
mogły być znane jej stronom w dniu jej 
zawarcia, a które, jeżeli byłyby znane, 
mogłyby powodować określenie przez 

strony wyższej lub niższej wartości 
przedmiotu takiej transakcji.

W praktyce, powyższa regulacja 
wymusza na podatnikach konieczność 
przygotowywania dokładnych 
i wiarygodnych prognoz stanowiących 
podstawę określenia ceny transferowej 
w transakcjach z udziałem HTVI, 
a także ich weryfikacji pod kątem 
potencjalnych rozbieżności z danymi 
rzeczywistymi. 

***

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 
2019 r. dały organom podatkowym 
nowe narzędzia, pozwalające na 
bardziej dokładną analizę warunków 
transakcji z podmiotami powiązanymi, 
dotyczących wartości niematerialnych. 
Można się również spodziewać dalszego 
regulowania tych kwestii w naszych 
przepisach w ślad za rozwojem 
koncepcji DEMPE wprowadzonej 
przez OECD. Warto o tym pamiętać 
przy okazji realizacji obowiązków 
dokumentacyjnych i sprawozdawczych 
w zakresie cen transferowych.
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Jak stosować 
art. 15e Ustawy 
o CIT w działalności 
strefowej? 
Wydawałoby się, że kwestia związana z interpretacją 
i stosowaniem przepisów art. 15e Ustawy o CIT 
w rozliczeniach grupowych dotyczących usług 
niematerialnych nie rodzi już większych trudności. 
Obserwując jednak linie orzecznictwa sądów i organów 
podatkowych pojawiają się kolejne wątpliwości. Tym razem 
dotyczą one głównie podatników działających w Specjalnych 
Strefach Ekonomicznych (SSE). 
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Wraz z wprowadzeniem z dniem 1 
stycznia 2018 r. art. 15e do Ustawy 
o CIT ograniczono możliwość zaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów 
określonych wydatków ponoszonych 
na rzecz podmiotów powiązanych 
lub podmiotów z krajów stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym 
stanem prawnym, podatnicy działający 
w grupach kapitałowych są obowiązani 
wyłączyć z kosztów uzyskania 
przychodów wydatki na nabycie usług 
o charakterze niematerialnym takich 
jak m.in. usługi doradcze, zarządzania 
i kontroli, usługi reklamowe czy też 
wydatki na uzyskanie gwarancji lub 
poręczeń do ustawowo określonego 
limitu 3 mln PLN i 5% EBITDA. 

Szansą na uniknięcie ww. ograniczeń 
jest uzyskanie przez podatnika decyzji 
APA (ang. Advance Pricing Agreement), 
która potwierdzi, że metoda i sposób 
kalkulacji ww. kosztów jest rynkowa. 
Posiadanie takiej decyzji pozwala na 
odliczenie kosztów z art. 15e Ustawy 
o CIT w całości, bez stosowania 
zawartego w przepisie limitu. 

Kwestia klasyfikacji usług podlegających 
pod art. 15e Ustawy o CIT, czy 

też kwestia kalkulacji limitu była 
przedmiotem licznych interpretacji 
i wyroków, co w efekcie kształtuje 
względnie jednolitą linię interpretacyjną. 

Jednak, dla podatników prowadzących 
działalność pozastrefową i strefową i tym 
samym korzystających ze zwolnienia 
dochodu z podatku (CIT) z tytułu 
działalności objętej odpowiednim 
zezwoleniem, stosowanie limitu z art. 
15e Ustawy o CIT wciąż budzi liczne 
wątpliwości. 

W czym problem?

Zgodnie z brzmieniem art. 15e ust. 4 
Ustawy o CIT do przychodów i kosztów, 
o których mowa w art. 15e ust.1 Ustawy 
o CIT stosuje się odpowiednio przepis 
art. 7 ust. 3 Ustawy o CIT, tj. przepis 
mówiący, że przy ustalaniu dochodu 
do opodatkowania nie uwzględnia się 
m.in. przychodów ze źródeł zwolnionych 
z podatku oraz kosztów uzyskania tych 
przychodów. Ze zwolnienia - w oparciu 
o art. 17 ust. 1 pkt 34 lub art. 17 ust. 1 pkt 
34 lit. a Ustawy o CIT - korzystają właśnie 
podatnicy działający w SSE. 

Powstało więc pytanie, czy 
przedsiębiorcy strefowi powinni, przy 
obliczaniu limitu wynikającego z art.15e 

Ustawy o CIT, uwzględniać przychody 
i koszty związane jedynie z działalnością 
opodatkowaną czy, na takich 
samych zasadach jak inne podmioty 
nieprowadzące działalności w SSE, 
całość przychodów i kosztów? Kwestia 
ta stała się przedmiotem niejednolitych 
interpretacji i wyroków wojewódzkich 
sądów administracyjnych. 

Obecna linia interpretacyjna

Linia orzecznicza różni się w zależności 
od instancji. Stanowisko organów 
podatkowych jest zasadniczo odmienne 
od podejścia prezentowanego przez 
większość sądów administracyjnych. 

Z opinii Dyrektora KIS przedstawionej 
w wydawanych interpretacjach 
indywidualnych (np. z dn. 14 
stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-
1.4010.499.2019.2.PB, z dnia 10 
lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-
2.4010.216.2019.1.BG, z dn. 12 
grudnia 2018, sygn. 0111-KDIB1-
3.4010.552.2018.1.MST) wynika, iż 
podatnicy działający w SSE powinni 
ustalać przychody i koszty uzyskania 
przychodów na takich samych zasadach 
jak inne podmioty nie prowadzące 
działalności w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych. Dopiero uzyskany 
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przez nich dochód, przy spełnieniu 
określonych warunków, może podlegać 
zwolnieniu z opodatkowania. Aby 
dochód wyliczyć niezbędnym jest 
zatem ustalenie kosztów uzyskania 
przychodów z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z art. 15e 
Ustawy o CIT.

Podobne stanowisko zajął WSA 
w Gliwicach w orzeczeniu z dn. 
25 marca 2020 r. (sygn. akt I SA/
Gl 1299/19) odwołując się ponadto 
do wykładni historycznej tj. 
zaznaczając, że przepisy o zwolnieniu 
z opodatkowania dochodów 
strefowych uchwalono wcześniej 
od regulacji o limitowaniu kosztów, 
a ustawodawca, wprowadzając art. 15e 
Ustawy o CIT, nie przewidział żadnych 
reguł szczególnych dla podmiotów 
strefowych. 

Odmienne stanowisko natomiast 
zajmuje większość sądów 
administracyjnych (WSA we Wrocławiu 
z 16 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 
356/19, WSA w Krakowie z 10 lipca 
2019 r., sygn. akt I SA/Kr 577/19, WSA 
w Gdańsku z 8 maja 2019 r., sygn. 
akt I SA/Gd 439/19) podkreślając 
zasadniczo, że:  

• z kosztów podlegających limitowaniu 
należy wyłączyć te koszty, które 
przypisane są do przychodów 
z działalności prowadzonej na 
terenie SSE (a limitować tylko koszty 
usług niematerialnych związanych 
z działalnością opodatkowaną);

• podatnik prowadzący działalność 
w SSE powinien obliczyć limit 
EBITDA jedynie na podstawie 
przychodów i kosztów 
działalności opodatkowanej;

• niezasadnym wydaje się 
stosowanie przepisów dotyczących 
limitowania kosztów w SSE, skoro 
finalnie tego rodzaju dochód jest 
zwolniony z opodatkowania.  

Co dalej?

Wszystkie przywołane powyżej 
wyroki (łącznie z wyrokiem WSA 
w Gliwicach) są nieprawomocne, 
a niejednolitą linię interpretacyjną 
rozstrzygnie najpewniej dopiero wyrok 
NSA. Kwestia stwierdzenia, które 

podejście do zastosowania art.15e 
Ustawy o CIT przez przedsiębiorców 
działających w SEE jak i poza nią 
będzie korzystniejsze, również nie jest 
jednoznaczna. Powyższe uzależnione 
jest m.in. od wartości nabywanych 
od podmiotów powiązanych usług 
niematerialnych czy wartości dochodu 
zwolnionego i opodatkowanego. 

Patrząc na portfolio podatników 
działających w SSE można zauważyć, że 
większość z nich to podmioty działające 
w dużych grupach kapitałowych, dla 
których zakup usług niematerialnych 
od podmiotów powiązanych jest 
często jedną z istotnych transakcji. 
Dlatego decyzje co do dalszych 
kroków powinny być podejmowane 
przez tych podatników indywidualnie 
po uprzednich kalkulacjach wpływu 
tych trzech zmiennych na ich 
sytuację, jak również możliwości 
wyboru najkorzystniejszego z punktu 
widzenia podatkowego rozwiązania. 
Niemniej na chwilę obecną wydaje 
się, że optymalnym rozwiązaniem 
w takim przypadku jest wystąpienie 
z wnioskiem o wydanie interpretacji 
indywidualnej.

Natalia Księżarek 
starszy konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Katarzyna Darska 
starszy menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce

Jednak, dla 
podatników 
prowadzących 
działalność 
pozastrefową 
i strefową 
i tym samym 
korzystających 
ze zwolnienia 
dochodu 
z podatku 
(CIT) z tytułu 
działalności 
objętej 
odpowiednim 
zezwoleniem, 
stosowanie limitu 
z art. 15e Ustawy 
o CIT wciąż budzi 
liczne wątpliwości.  
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Zawierasz transakcje 
z podmiotami 
powiązanymi? 
Spodziewaj się kontroli!
Tematyka cen transferowych to obecnie jeden z najszerzej 
omawianych aspektów podatkowych. Przejawem tego są zarówno 
dynamiczne prace grup roboczych w Ministerstwie Finansów jak 
również zmieniające się regulacje prawne skutkujące coraz bardziej 
restrykcyjnymi obowiązkami oraz wzmożone kontrole organów 
podatkowych.
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Organy nie zwalniają tempa

Z danych udostępnionych przez 
Ministerstwo Finansów wynika, 
że w 2019 roku przeprowadzono 
471 kontroli w zakresie cen 
transferowych, stanowi to wzrost 
o ok. 76% w stosunku do 2018 
roku. Na przestrzeni lat 2018 – 2019 
wzrosła również liczba kontroli 
zakończonych doszacowaniem 
(139 w stosunku do 193). Ponadto 
w 2019 r. w wyniku kontroli, kwota 
naliczonego podatku dochodowego 
przekroczyła 450 mln zł i była ponad 
dwa razy większa niż w roku 2018. 
Powyższe informacje wskazują, iż 
w ostatnich latach obserwujemy nie 
tylko wzrost liczby przeprowadzanych 
kontroli, lecz również (a może przede 
wszystkim) zdecydowanie większą 
ich skuteczność. Warto zaznaczyć, 
że dzięki wprowadzeniu nowych 
narzędzi (informacja CIT-TP/PIT-
TP - składana za lata 2017-2018 oraz 
formularz TPR składany od 2019 roku) 
organy skarbowe otrzymały dostęp do 
szczegółowych danych dotyczących 
transakcji realizowanych z podmiotami 
powiązanymi. Możemy wnioskować, 
że przekazane informacje pozwolą 
na precyzyjną selekcję podmiotów 
do kontroli, jak również usprawnią 
działania organów skarbowych.

Kto może spodziewać się kontroli 
w obszarze cen transferowych?

Z naszych doświadczeń wynika, iż 
obecnie przykłada się bardzo dużą 
wagę do samej selekcji podatników 
do kontroli. W sposób szczególny 
organy skarbowe analizują informacje 
przekazane przez podatników 
w formularzach CIT-TP/PIT-TP (a od 
2019 roku w formularzu TPR). Na 
ryzyko kontroli najbardziej narażeni 
są podatnicy, którzy zadeklarują 
zawieranie transakcji, które już z samej 
definicji mogą budzić podejrzenia 
organów  – np. finansowych, 
usługowych czy nieodpłatnego 
świadczenia usług. Ponadto, z roku na 
rok niesłabnącym zainteresowaniem 
organów podatkowych w ramach 
kontroli w obszarze cen transferowych 
„cieszą” się podatnicy, którzy cechują 
się m.in:

• wysokim uzależnieniem dochodu 
od transakcji wewnątrzgrupowych,

• zawieraniem istotnych transakcji 
z podmiotami posiadającymi 
siedziby w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową,

• wysokim udziałem kosztów usług 
niematerialnych oraz kosztów 
finansowych w kosztach działalności,

• osiągnięciem straty w danym 
roku lub powtarzających się 
strat w kolejnych latach,

• gwałtownym spadkiem zysków bądź 
osiąganiem niższej rentowność niż 
podmioty konkurencyjne z danej 
branży zwłaszcza w przypadku 
pozytywnej oceny sprawności 
jednostki, np. wzrostu przychodów,

• przeprowadzeniem procesów 
restrukturyzacyjnych.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę 
na działalność Departamentu Cen 
Transferowych i Wycen przy Ministrze 
Finansów, który zatrudnia wielu 
wykwalifikowanych specjalistów. Do 
ich kompetencji należy m.in. tworzenie 
polityki administracji skarbowej 
w zakresie cen transferowych, 
prowadzenie działań polegających 
na tworzeniu nowych przepisów 
i udzielaniu wyjaśnień w zakresie 
ich stosowania.. Przy typowaniu 
podatników do kontroli przez 
właściwe urzędy brane są pod uwagę 
także wnioski i konkluzje ekspertyz 
przygotowywanych przez ten 
departament.

W sposób szczególny organy 
skarbowe analizują informacje 
przekazane przez podatników 
w formularzach CIT-TP/PIT-TP (a od 
2019 roku w formularzu TPR).  
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Przygotowanie do kontroli

W pierwszej kolejności podkreślenia 
wymaga fakt, iż sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych, 
która jest podstawowym dokumentem 
w trakcie kontroli, nie można odkładać 
na ostatnią chwilę. Stanowi ona 
pierwsze źródło informacji o transakcji 
czy profilu funkcjonalnym podatnika 
i istotne podłoże do poczynienia ustaleń 
przez organy podatkowe.  Dlatego tak 
ważnym jest zawarcie w niej informacji 
zgodnych ze stanem faktycznym. 
Pamiętajmy również, iż przygotowanie 
dokumentacji cen transferowych 
to skomplikowany proces, wysoce 
czasochłonny, często wymagający 
zaangażowania wielu pracowników. 
W tym celu należy  dokonać 
szczegółowego przeglądu wszystkich 
transakcji i zdarzeń gospodarczych 
zawieranych z podmiotami powiązanymi 
i krajami stosującymi szkodliwą 
konkurencję podatkową pod kątem 
ich zgodności z regulacjami o cenach 
transferowych.

Na wstępie trzeba zidentyfikować 
wszystkich kontrahentów będących 
podmiotami powiązanymi bądź 
mających siedzibę w rajach 
podatkowych, a następnie sporządzić 
zestawienie wszelkich transakcji 
zawieranych z tymi jednostkami, 
z uwzględnieniem ich wartości. Dopiero 
na tej podstawie można określić, dla 
jakich transakcji zostały przekroczone 
ustawowe limity zobowiązujące do 
sporządzenia dokumentacji zgodnej 
z przepisami Ustawy o CIT. Warto 
także przyjrzeć się warunkom, na 
jakich transakcje zostały zawarte, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
tych, które generują stratę, nie są 
ekonomicznie opłacalne lub nie 
mają uzasadnienia biznesowego. To 
przede wszystkim właśnie one będą  
głównym obszarem zainteresowania 
kontrolujących. Wynikiem takiej analizy 
powinna być ocena, czy transakcje 
zawarte z podmiotami powiązanymi 
bądź mającymi siedzibę w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową są uzasadnione i spójne 
z wewnętrznymi zasadami, np. polityką 
cen transferowych.

Kolejnym etapem przygotowania 
do potencjalnej kontroli z zakresu 
cen transferowych powinno być 

rzetelne sporządzenie dokumentacji 
cen transferowych ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na jej spójność 
zarówno z polityką cen transferowych, 
zawartymi umowami, jak również 
z faktycznymi warunkami transakcji. 
Pragniemy podkreślić, iż w reżimie 
prawnym obowiązującym od 2019 
roku, dla niektórych transakcji, 
np. restrukturyzacji, przewidziano 
dodatkowe wymagania, wykraczające 
poza elementy standardowej 
dokumentacji lokalnej (więcej na ten 
temat znaleźć można w odrębnym 
artykule niniejszej publikacji pt. 
„Restrukturyzacja – czym jest 
i jak ją udokumentować?”). 
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż 
niewystarczającym jest sporządzenie 
dokumentacji cen transferowych 
w sposób ograniczający się wyłącznie 
do spełnienia wymogów formalnych 
opisanych w Ustawie o CIT. Co prawda, 
wymogi te są niezwykle istotne, ale 
to tylko jeden z aspektów prawidłowo 
przygotowanej dokumentacji cen 
transferowych. Dokumentacja powinna 
precyzyjnie odzwierciedlać warunki 
ekonomiczne ustalone pomiędzy 
kontrahentami w danej transakcji. 
Niezgodna ze stanem faktycznym 
analiza funkcjonalna lub metoda 
kalkulacji ceny wysoce podnosi ryzyko 
zakwestionowania warunków transakcji 
i potencjalnie doszacowania podatku.

Ponadto należy również pamiętać, iż 
w świetle przepisów podatkowych 
obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. 
sporządzenie analizy benchmarkingowej 
jest obligatoryjne dla wszystkich 
podmiotów obowiązanych do 
przygotowania lokalnej dokumentacji 
cen transferowych (wyjątek 
stanowią jedynie transakcje objęte 
tzw. safe harbour, przy spełnieniu 
ściśle określonych warunków). 
Istotą przeprowadzenia analizy 
benchmarkingowej jest przedstawienie 
warunków rynkowych dla podobnych 
transakcji poprzez porównanie danych 
dotyczących transakcji zawieranych 
pomiędzy podmiotami powiązanymi 
i danych dotyczących podmiotów 
niezależnych. Warto również 
zaznaczyć, iż w świetle przepisów 
obowiązujących od 2019 roku, w lokalnej 
dokumentacji cen transferowych 
należy dokonać porównania naszej 
transakcji z wynikami przeprowadzonej 
analizy oraz uzasadnić występowanie 

wszelkich odchyleń w tym zakresie. 
Zmiany te mają na celu zabezpieczenie 
i potwierdzenie rynkowego charakteru 
transakcji. A zatem nowe regulacje 
wprowadziły kolejny obligatoryjny 
element dokumentacji wymagający 
wielu przygotowań i znacznego 
zaangażowania podatnika.

***

Zintensyfikowane działania władz 
podatkowych w Polsce nasuwają 
wniosek, iż w najbliższych latach 
możemy spodziewać się wzmożonej 
ilości kontroli w zakresie cen 
transferowych, które będą bardziej 
restrykcyjne i skuteczne. Pamiętajmy 
zatem, że przygotowanie do potencjalnej 
kontroli to przynajmniej rzetelna 
dokumentacja cen transferowych 
i analiza benchmarkingowa 
uzasadniająca informacje przekazane 
w CIT-TP/PIT-TP lub TPR. Jednak, 
jedynym skutecznym sposobem 
zabezpieczenia cen transferowych 
jest uprzednie porozumienie cenowe 
APA, tylko ono może stanowić realne 
zabezpieczenie podatnika przed 
ewentualnym zakwestionowaniem 
rynkowości transakcji przez organy 
podatkowe i doszacowanie dochodu.

Weronika Michalak 
konsultant w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce, 
biuro w Łodzi

Piotr Wierzejski 
starszy menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Sposoby 
eliminowania 
podwójnego 
opodatkowania 
z ustawy DRM
Wzrastająca liczba kontroli w zakresie cen transferowych 
wraz z idącą w parze zwiększoną wartością doszacowania 
dochodu podatników powoduje, że problem podwójnego 
opodatkowania zaczyna występować coraz częściej. 
Sposobami pozwalającymi na wyeliminowanie bądź 
ograniczenie podwójnego opodatkowania są procedury 
określone w ustawie z dnia 16 października 2019 r. 
o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień 
cenowych (ang. Dispute Resolution Mechanisms – DRM). 
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Nowa procedura rozstrzygania 
międzynarodowych sporów

Procedura DRM została określona 
przez ustawodawcę jako procedura 
rozstrzygania sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania między 
państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Procedura została 
wprowadzona do polskiego porządku 
prawnego w wyniku implementowania 
Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 
10 października 2017 r. w sprawie 
mechanizmów rozstrzygania 
sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania w Unii Europejskiej. 
Procedurę DRM stosuje się do kwestii 
spornych, dotyczących dochodu 
lub majątku uzyskanego w roku 
podatkowym rozpoczynającym się po 
dniu 31 grudnia 2017 r., co obecnie 
znacznie ogranicza liczbę sporów, 
w których może być ona zastosowana. 

Procedura DRM wprowadza efektywne 
ramy czasowe i instytucjonalne oraz 
zasady dotyczące przyjęcia wniosku 
o wszczęcie i przeprowadzenie 
procedury wzajemnego 
porozumiewania się (ang. Mutual 
Agreement Procedure – MAP). W razie 
konieczności procedura przewiduje 
ustanawianie komisji doradczej lub 
komisji do spraw pozasądowego 
rozstrzygania sporów składających 
się z niezależnych arbitrów. Procedura 
DRM zapewnia jednolite gwarancje 
rozstrzygnięcia kwestii spornej, nowe 
środki odwoławcze oraz interakcje 
z krajowymi postępowaniami. 

Co istotne, złożenie wniosku w trybie 
procedury DRM uniemożliwia złożenie 
wniosków w innych trybach oraz 
skutkuje wycofaniem wniosków 
złożonych wcześniej w oparciu 
o pozostałe procedury. 

Pozostałe procedury rozstrzygania 
międzynarodowych sporów

Poza wspomnianą powyżej procedurą 
DRM istnieją dwie inne podstawy 
umożliwiające złożenie wniosku 
o wszczęcie procedury MAP:

1. Konwencja w sprawie 
eliminowania podwójnego 
opodatkowania w przypadku 
korekty zysków przedsiębiorstw 
powiązanych, zwana również 

„Konwencją Arbitrażową”, 
która podobnie jak procedura 
DRM umożliwia rozstrzyganie 
sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

1. Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawarte przez 
Polskę. 

Należy zwrócić uwagę, iż Konwencja 
Arbitrażowa zawiera mechanizmy 
zobowiązujące Państwa uczestniczące 
w procedurze MAP do wyeliminowania 
podwójnego opodatkowania. Zawarte 
przez Polskę umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie 
zawierają takiego korzystnego 
rozwiązania. Wniesienie w sprawie 
objętej wnioskiem o wzajemne 
porozumiewanie się środka zaskarżenia 
przewidzianego na podstawie 
przepisów obowiązujących w danym 
państwie nie stoi na przeszkodzie 
rozwiązaniu sprawy w drodze MAP. 
Jednak prawomocny wyrok sądu 
będzie wiążący dla Ministra Finansów 
zainteresowanego państwa w zakresie 
oceny danej sprawy.

MAP jest procedurą odformalizowaną 
i nie podlega opłacie administracyjnej. 
Czas trwania procedury zależy od 
trybu jej wszczęcia, współpracy 
z zagranicznymi organami 
podatkowymi, uzyskania informacji 
od organów podatkowych oraz od 
dostarczania dodatkowych informacji 
niezbędnych dla przeprowadzenia 

procedury. Wniosek o MAP powinien 
być złożony w terminie 3 lat od dnia 
pierwszego zawiadomienia krajowego 
podmiotu powiązanego lub podmiotu 
z nim powiązanego o działaniach 
organów podatkowych, które prowadzą 
lub mogą prowadzić do podwójnego 
opodatkowania. Wniosek o MAP 
uznaje się za złożony w terminie, jeżeli 
przed upływem 3 letniego terminu 
został złożony wniosek nie zawierający 
żadnych braków formalnych. 

Istotną korzyścią wynikającą 
z procedury MAP w porównaniu do 
tradycyjnej drogi odwoławczej tj. 
odwołania od decyzji administracyjnej 
lub skierowanie skargi do sądu 
administracyjnego jest możliwość 
uzyskania wyeliminowania 
ekonomicznego podwójnego 
opodatkowania dla kwestionowanych 
przez organy podatkowe transakcji. 
Od ostatecznego porozumienia 
właściwych władz podatkowych 
Państw nie ma możliwości dalszego 
odwołania się. Należy pamiętać, 
że wniosek o rozstrzygnięcie 
sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania powinien wskazywać 
jedną z trzech procedur rozstrzygania 
sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania, której dotyczy. 

Korekta jednostronna

Podstawa do dokonania korekty 
jednostronnej znajduje się zarówno 
w Konwencji arbitrażowej, umowach 
o unikaniu podwójnego opodatkowania 

Co istotne, złożenie wniosku w trybie 
procedury DRM uniemożliwia złożenie 
wniosków w innych trybach oraz skutkuje 
wycofaniem wniosków złożonych 
wcześniej w oparciu o pozostałe procedury.
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jak i w ustawie DRM. Korekta 
jednostronna może być dokonana 
przez polskiego Ministra Finansów 
w celu wyeliminowania podwójnego 
opodatkowania dochodów podmiotów 
powiązanych, w przypadku gdy:

1. warunki określone przez 
administrację podatkową innego 
państwa są zgodne z warunkami, 
jakie uzgodniłyby podmioty 
niepowiązane;

2. krajowy podmiot powiązany 
i zagraniczny podmiot powiązany 
wyrażą zgodę na włączenie 
przez administrację podatkową 
innego państwa dochodów 
krajowego podmiotu powiązanego 
do dochodów zagranicznego 
podmiotu powiązanego i ich 
odpowiednie opodatkowanie.

Wniosek o dokonanie korekty 
jednostronnej nie może dotyczyć 
zobowiązania podatkowego, które 
uległo przedawnieniu zgodnie 
z przepisami Ordynacji podatkowej 

lub sprawa została już uprzednio 
rozstrzygnięta w jednej z procedur 
MAP lub został złożony wniosek 
w ramach jednej z tych procedur. 
Konwencja Arbitrażowa, umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania 
oraz ustawa DRM nie określają terminu 
na złożenie wniosku o dokonanie 
korekty jednostronnej.

Zmiany innych procedur 
wprowadzone w ustawie DRM 

Ustawa DRM poza opisanymi 
powyżej procedurami rozstrzygania 
sporów, reguluje również 
zagadnienia dotyczące uprzednich 
porozumień cenowych tzw. APA 
oraz wprowadza nowy mechanizm 
współpracy z fiskusem w postaci 
umowy o współdziałanie w zakresie 
podatków pozostających we 
właściwości Krajowej Administracji 
Skarbowej. Pozostaje mieć nadzieję, 
że omawiane regulacje rzeczywiście 
umożliwią podatnikom efektywniejsze 
rozstrzyganie sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania.

Paweł Kapłan 
młodszy menedżer w zespole ds. cen 
transferowych w KPMG w Polsce
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Analizy i raporty KPMG tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów. Publikacje 
te podejmują problemy istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce i na świecie.

Publikacje KPMG
Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski 
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w maju i czerwcu 2020 r. Jego celem było poznanie opinii kadry 
zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do 
menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów.

Baromert cyberbezpieczeństwa. W kierunku rozwiązań chmurowych

Raport jest trzecią edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce, którego celem jest poznanie dynamiki 
i charakterystyki cyberataków oraz przygotowania na nie przez firmy w Polsce. Najnowszy raport powstał na podstawie 
badania zrealizowanego metodą wywiadów telefonicznych CATI wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT 
w firmach (członków zarządu, dyrektorów ds. bezpieczeństwa, prezesów, dyrektorów IT lub innych osób odpowiedzialnych 
za ten obszar. 

Branża motoryzacyjna. Edycja Q2/2020

Raport należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej 
w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi 
finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym 
przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019

Raport został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. 
Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały 
osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2019. W grupie badanych nie zostały uwzględnione 
osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-18.03.2020 r. 
przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 
2019 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG dotyczącymi bezpieczeństwa biznesu w czasie pandemii COVID-19 oraz 
sprawdzenia, jak eksperci KPMG mogą wspierać Twoją firmę w tym trudnym czasie. Masz pytanie? Wyślij e-mail na adres: 
mampytanie@kpmg.pl. Ekspert z danego zakresu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje zapytanie.
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