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Szanowni Państwo,

Bieżący numer magazynu Frontiers 
in Tax oddajemy w Państwa ręce 
w szczególnym momencie. Skończył 
się właśnie rok 2020, który oprócz 
przepisów uchwalonych jeszcze 
w roku 2019, przyniósł, wprowadzane 
w trakcie roku na niespotykaną 
wcześniej skalę, nowe regulacje 
prawne, mające ogromny wpływ na 
funkcjonowanie przedsiębiorców. 
Przed nami rok 2021 obfitujący 
w kolejne zmiany przepisów 
podatkowych. Praktyka pokaże, czy 
zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy 
wprowadzane zmiany wpłyną na 
uproszczenie rozliczeń podatkowych, 
czy też biorąc pod uwagę zakres tych 
zmian i tempo ich wprowadzenia 
będzie wręcz przeciwnie.

Zapowiadany od dawna tzw. estoński 
CIT, który w założeniach miał być 
szeroko dostępną i bardzo korzystną 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
formą opodatkowania działalności, 
okazuje się być rozwiązaniem 
skomplikowanym i wprowadzającym 
szereg ograniczeń. Warto więc śledzić 
czy będzie to rozwiązanie powszechnie 
stosowane w kolejnych latach. 

Z kolei zmiany przewidujące 
opodatkowanie spółek komandytowych 
i jawnych, wprowadzenie obowiązku 
sporządzania i publikacji informacji 
o realizacji strategii podatkowej, 
czy ograniczenie w rozliczaniu strat 
podatkowych na skutek działalności 
reorganizacyjnych nie były wcześniej 
szeroko konsultowane, a ich 
uchwalenie na 30 dni przed datą 
obwiązywania nie dało podatnikom 
czasu na przygotowanie się do nich.

Do porządku prawnego w 2021 r. 
wchodzą również nowe regulacje 
w przepisach w zakresie rozbieżności 
w kwalifikacji struktur hybrydowych, 
wprowadzone zostają nowe obowiązki 
dla spółek nieruchomościowych, 
a OECD publikuje Wytyczne 
ws. wpływu COVID-19 na ceny 
transferowe. 

Te i inne istotne zmiany omawiamy 
szczegółowo na kolejnych stronach 
magazynu. Z pewnością w trakcie 
roku pojawią się kolejne nowelizacje, 
które będą miały wpływ na Państwa 
działalność. Będziemy o nich na bieżąco 
informować.

Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Paweł Barański 
Partner, 

Szef Działu Doradztwa 
Podatkowego i Prawnego 

w KPMG w Polsce

Wstęp
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 Kontrole podatkowe 
– najnowsze trendy
Celem kontroli podatkowych jest przede wszystkim sprawdzenie, czy 
podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Jest to zatem sytuacja, w której rozliczenia podatników 
poddawane są badaniu i w sytuacji, gdy organy podatkowe uznają, że 
podatnik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, wszczynane są 
działania mające na celu weryfikację deklarowanych kwot podatku.
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""

Obok funkcjonujących już od pewnego czasu 
obowiązku składania JPK i MDR, od nowego roku 
najwięksi podatnicy zostaną zobowiązani do 
posiadania tzw. strategii podatkowej.

""

Od pewnego czasu kontrole 
skupiają się, co do zasady, na 
konkretnych obszarach – dużych 
i tych bardziej skomplikowanych. 
Organy podatkowe w szczególności 
bardzo dokładnie badają wszelkiego 
rodzaju czynności reorganizacyjne 
oraz restrukturyzacyjne, w których 
dopatrują się rozpoznawania przez 
podatników korzystnych skutków 
podatkowych i niezasadnych 
oszczędności. Bardzo dokładnie 
weryfikowane są także transakcje 
między podmiotami powiązanymi. 
Zastosowanie znajdują również 
coraz częściej klauzula o unikaniu 
opodatkowania oraz inne tzw. 
małe klauzule pozwalające 
zakwestionować neutralność 
podatkową konkretnych transakcji, 
np. połączenia spółek wskutek braku 
podstaw ekonomicznych. Kontrole 
stają się zatem coraz bardziej 
specjalistyczne i konkretne, w których 
organy podatkowe mają już pewne 
doświadczenia.  

Ostatni rok był oczywiście 
specyficzny ze względu na panującą 
epidemię koronawirusa i związane 
z tym ograniczenia. Zmiany z tym 
związane miały także wpływ na 
działanie organów podatkowych, 
w szczególności poprzez 
zwiększenie znaczenia działań 
zdalnych. Przykładowo, tzw. Tarcza 
Antykryzysowa 4.0., wprowadziła 
dodatkowy zapis, na mocy którego 
za zgodą przedsiębiorcy, kontrola 
podatkowa lub poszczególne 
czynności kontrolne mogą odbywać 
się zdalnie, m.in. za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. 
W związku z panującą pandemią 
i ograniczeniami w zakresie 
prowadzenia działalności organy 
podatkowe zrealizowały także program 
udzielania szeregu ulg podatkowych 
w postaci układów ratalnych czy 
odroczenia płatności podatku. 
Niektóre realizowane programy 
pomocowe mogą w przyszłości być 
przedmiotem kontroli podatkowych, 
w szczególności pod kątem 
zasadności przyznania. 

Obok zmian w zakresie 
przeprowadzania kontroli, 
Ministerstwo Finansów podejmuje 
także działania mające na celu 
zwiększenie transparentności 
podatników. Stąd, obok 
funkcjonujących już od pewnego 
czasu obowiązku składania JPK 
i MDR, od nowego roku najwięksi 
podatnicy zostaną zobowiązani do 
posiadania tzw. strategii podatkowej.  
Funkcjonuje także tzw. program 

współdziałania polegający na 
współpracy Krajowej Administracji 
Skarbowej z dużymi podmiotami, 
opartej na transparentności. 
Wszystkie te zmiany mają na 
celu zwiększenie przejrzystości 
rozliczeń podatkowych firm – tak, by 
organy podatkowe były na bieżąco 
informowane o działaniach istotnych 
z punktu widzenia fiskusa.

Pomimo tego, w dalszym ciągu 
aktualne pozostaje stwierdzenie, że 
podstawowym sposobem na korzystne 
zakończenie kontroli podatkowej jest 

przygotowanie się na tę kontrolę. 
Już na etapie realizacji określonej 
transakcji podatnik może korzystać 
z pomocy doradców, dokonać 
analizy przepisów i interpretacji, 
tak by prawidłowo rozliczyć skutki 
podatkowe transakcji. W szczególności 
możliwe jest uprzednie pozyskanie 
przez podatnika interpretacji 
indywidualnej zabezpieczającej 
przed zakwestionowaniem rozliczeń 
podatkowych w przyszłości. Jeśli już 
dojdzie do kontroli, podatnik powinien 
starać się zidentyfikować, jaki jest 
przedmiot zainteresowania urzędników 
i wyjaśniać, poprzez wszelki posiadany 
materiał dowodowy, że jego rozliczenia 
są prawidłowe. Wszystkie te działania 
powinny zapewnić, że rozliczenia 
podatkowe nie będą kwestionowane, 
a nawet jeśli dojdzie do sporu 
w tym zakresie i podatnik będzie 
zobowiązany do zapłaty zaległości 
podatkowej, nie zostanie uznany za 
winnego popełnienia czynu karnego 
skarbowego. 

Co przyniesie kolejny rok, trudno 
w tej chwili ocenić. Nie ma raczej 
wątpliwości, że pierwsza połowa roku 
będzie czasem determinowanym 
przez koronawirusa, co wpływać 
będzie na działania organów 
podatkowych. W dalszej jednak 
perspektywie należy spodziewać się 
uspokojenia sytuacji pandemicznej, 
co z kolej może pobudzić organy 
podatkowe do wzmożenia działalności 
kontrolnej. 

Niewątpliwie dojdzie także do 
kolejnych zmian legislacyjnych 
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w zakresie kontroli podatkowych. 
W szczególności, od pewnego 
czasu mówi się o wprowadzeniu do 
postępowania podatkowego tzw. 
„prekluzji dowodowej”. Zgodnie 
z założeniami, podatnik będzie miał 
obowiązek powoływania wszystkich 
faktów i dowodów będących w jego 
posiadaniu na potwierdzenie 
określonych okoliczności na 
wczesnym etapie kontroli podatkowej 
lub postępowania. Jeśli podatnik 
nie dochowa tego obowiązku, organ 
podatkowy nie będzie zobowiązany 
do rozpatrzenia i uwzględnienia 
przedstawionych przez podatnika 
dowodów i faktów, chyba że podatnik 
uprawdopodobni, że nie ponosi 
winy za niezgłoszenie dowodów we 
właściwym czasie. Innymi słowy, 
może dojść do sytuacji, że organy 
podatkowe będą mogły pominąć 
korzystny dla podatnika dowód 
i wydać rozstrzygnięcie, które 
nie będzie go uwzględniać, jeśli 
dowód taki zostanie przedłożony 
z opóźnieniem. Takie rozwiązanie 
tym bardziej powinno mobilizować 
podatników do sprawnego 
współdziałania z organami 
podatkowymi. 

Oskar Wala 
Menedżer 
w Zespole ds. CIT 
w KPMG w Polsce

Wojciech Majkowski 
Dyrektor 
w Zespole ds. CIT 
w KPMG w Polsce
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Zmiany w podatku 
dochodowym od 
osób prawnych (CIT) 
od 2021 roku
Gdy we wrześniu tego roku ogłoszono projekt zmian 
w podatkach dochodowych określany mianem estońskiego 
CIT wydawało się, że rok 2020, będący jednocześnie rokiem 
wielkich wyzwań dla przedsiębiorców wywołanych pandemią 
COVID-19, przejdzie jednocześnie do historii jako rok, w którym 
zmiany przepisów podatkowych będą miały pozytywny wpływ 
na sytuacje przedsiębiorców. Nadzieję na to dawały także 
wcześniejsze zmiany zawarte w tzw. ustawach covidowych, 
które m.in. odraczały terminy płatności podatków, odraczały 
wejście w życie nowych danin publicznych, czy też liberalizowały 
pewne obowiązki dokumentacyjne.
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Projekt tzw. estońskiego CIT, 
zapowiedziany blisko rok wcześniej 
w ramach expose premiera i jako 
idea popierany przez organizacje 
zrzeszające przedsiębiorców 
wydawał się dobrze wpisywać w ten 
trend. Rozbudowana kampania 
informacyjna w tym przedstawienie 
założeń w czerwcu 2020 r., szerokie 
konsultacje społeczne, wzmacniały 
przekonanie o tym, że tym razem 
standard legislacyjny w zakresie zmian 
w podatkach dochodowych będzie 
inny niż dotychczas, w szczególności 
podatnicy nie będą zaskakiwani 
zmianami, mającymi istotny wpływ 
na ich działalność, która wymaga 
planowania działań i w związku z tym 
stabilności prawa podatkowego.

Powyższe zostało jednak szybko 
i niestety negatywnie zweryfikowane. 
Po pierwsze sam projekt tzw. 
estońskiego CIT okazał się być 
dalekim od oczekiwań. Szereg 
ograniczeń, uzasadnianych 
pilotażowym charakterem nowego 
rozwiązania, a które dotyczą m.in. 
dopuszczalnej formy działalności 
(tylko spółki kapitałowej), struktury 

właścicielskiej (tylko spółek, których 
udziałowcami bądź akcjonariuszami 
są osoby fizyczne, dodatkowo sama 
spółka nie może posiadać udziałów/
akcji w innych spółkach) sprawiają, 
że trudno spodziewać się aby z tego 
rozwiązania mogła skorzystać znaczna 
grupa przedsiębiorców. Nie zmienił 
tego nawet fakt podwyższenia 
limitu przychodów z pierwotnie 
planowanych 50 mln PLN do 
100 mln PLN (z uwzględnieniem VAT). 
Dodatkowo poziom skomplikowania 
regulacji (projekt objaśnień ma ponad 
120 stron) odbiega znacznie od idei 
rozwiązania reklamowanego, jako 
upraszczające rozliczenia podatkowe 
i także dzięki temu stanowiącego 
korzystną zmianę dla podatników.

Po drugie, zanim podatnicy 
zdążyli odkryć, że proponowane 
uproszczenie rozliczeń będzie 
w praktyce dostępne tylko dla wąskiej 
grupy podatników spełniających 
wprowadzone ograniczenia 
i wymogi, zostali oni tradycyjnie 
już zaskoczeni kolejnym projektem 
zmian, tym razem o charakterze 
uszczelniającym. W odróżnieniu 

od tzw. estońskiego CIT, zmiany 
te nie były wcześniej zapowiadane 
podczas licznych konferencji przez 
przedstawicieli administracji rządowej 
i sprowadziły na przedsiębiorców 
konieczność dodatkowych, 
pilnych prac w zakresie analizy ich 
wpływu na trwające i zaplanowane 
na kolejne lata przedsięwzięcia 
gospodarcze. W szczególności 
dotyczy to opodatkowania spółek 
komandytowych oraz jawnych, 
ograniczenia w rozliczaniu strat 
podatkowych na skutek działalności 
reorganizacyjnych, wprowadzenia 
obowiązku sporządzania i publikacji 
informacji o realizacji strategii 
podatkowej czy też zmian dotyczących 
spółek nieruchomościowych. Mimo 
zgłaszanych podczas konsultacji 
postulatów dotyczących odroczenia 
wejścia w życie nowych przepisów, 
tak aby dać przedsiębiorcom czas 
niezbędny na przygotowanie się do 
nich, zdecydowana większość z nich 
wejdzie w życie już od 1 stycznia 
2021 r. 

Co więcej, część zmian może mieć 
wpływ także na już zrealizowane przez 
podatników działania. Przykładem 
takiej zmiany jest ograniczenie prawa 
do rozliczania strat podatkowych 
przez podmioty biorące udział 
w działaniach reorganizacyjnych. 
Jeżeli takie restrykcyjne podejście 
zostanie potwierdzone w praktyce 
organów podatkowych należy 
spodziewać się licznych sporów 
podatników i organów przed sądami 
administracyjnymi. Trzeba bowiem 
zauważyć, że taka interpretacja 
nowych przepisów stoi w wyraźnej 
opozycji do prezentowanej 
w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego zasady ochrony 
praw nabytych podatnika. Działania 
wstecz przepisów można dopatrywać 
się także w obowiązku sporządzenia 
i publikacji informacji dotyczącej 
strategii podatkowej. Zgodnie 
z treścią przepisów, podatnicy będą 
zobowiązani do przygotowania oraz 
publikacji informacji o realizowanej 
strategii podatkowej w terminie 
do końca dwunastego miesiąca 
następującego po zakończeniu roku 
podatkowego, którego dotyczy 
publikowana informacja. Zgodnie 
z komunikatem opublikowanym na 
stronach internetowych Ministerstwa ""

Finalnie, mimo zapowiedzi nie 
doczekaliśmy się w 2020 r. zmian 
jeśli chodzi o mechanizm poboru 
tzw. podatku u źródła (WHT). Po raz 
kolejny zdecydowano się jedynie 
na odroczenie wejścia w życie 
rozwiązań, które pierwotnie miały 
być wprowadzone już 2 lata temu.

""
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Finansów w praktyce oznacza to, że 
podmioty zobowiązane będą musiały 
po raz pierwszy przygotować oraz 
opublikować informację o strategii 
podatkowej realizowanej w 2020 r. 
w terminie do 31 grudnia 2021 r. 
Trudno nie mieć wątpliwości co do 
faktu nałożenia tego obowiązku za rok 
2020, skoro przepisy w tym zakresie 
wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. 
Bez względu na pojawiające się 
wątpliwości, warto jednak w celu 
sprostania wymaganiom stawianym 
przez ustawodawcę, rozważyć 
obecnie przygotowanie i wdrożenie 
strategii podatkowej podatnika, tak 
aby mogła ona mieć już zastosowania 
w ramach procesu kalkulacji CIT za 
2020 r. Dzięki temu w sposób spójny 
z rozliczeniem rocznym, będzie 
możliwe określenie zakresu i stopnia 
szczegółowości wymaganych 
ujawnień. Biorąc pod uwagę, że 
sprawozdanie z realizacji strategii 
będzie informacją publicznie dostępną 
(ustawa nakłada na podatników 
obowiązek ich publikacji na stronach 
internetowych), należy podejść 
do wypełnienia tego obowiązku 
w sposób odpowiednio zaplanowany, 

tak aby z jednej strony prawidłowo 
spełnić nowo wprowadzony 
obowiązek, z a drugiej strony, aby 
ujawniane w ten sposób informacje 
spotkały się z pozytywnym odbiorem 
społecznym. 

Finalnie, mimo zapowiedzi nie 
doczekaliśmy się w 2020 r. zmian 
jeśli chodzi o mechanizm poboru 
tzw. podatku u źródła (WHT). Po raz 
kolejny zdecydowano się jedynie 
na odroczenie wejścia w życie 
rozwiązań, które pierwotnie miały 
być wprowadzone już 2 lata temu.  
Niemniej już w trakcie 2021 r. 
można spodziewać się ostatecznego 
doprecyzowania tego mechanizmu, 
a także zmiany właściwości urzędów 
skarbowych zajmujących się 
sprawami związanymi z podatkiem 
u źródła. Warto zatem wcześniej 
zaplanować złożenie oświadczenia 
pozwalającego na dalsze stosowanie 
preferencji lub uzyskanie urzędowej 
opinii o stosowaniu zwolnienia, 
w szczególności, że w praktyce 
czas na jej uzyskanie może nawet 
dwukrotnie przekroczyć termin 
ustawowy (tj. 12 zamiast 6 miesięcy).

Przemysław Szywacz 
Partner 
w Zespole ds. CIT 
w KPMG w Polsce

Anna Sińczuk 
Partner 
w Zespole ds. CIT 
w KPMG w Polsce
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Wyzwania dla 
pracodawców 
w 2021 roku
Rok 2020 przyniósł szereg zmian również dla pracodawców 
i pracowników. Wiele z nich wprowadziła ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: ustawa 
antycovidowa) i miało charakter doraźny, skierowany na 
pomoc podmiotom zmuszonym do ograniczenia aktywności 
gospodarczej z powodu pandemii. Niektóre rozwiązania 
będą obowiązywały nadal w roku 2021, dopóki nie zostanie 
odwołany stan epidemii. Należą do nich m. in. zwiększone 
limity zwolnień z PIT, w tym choćby wartość świadczeń 
z ZFŚS (z 1000 zł na 2000 zł), czy też wielu ulg i odliczeń dla 
przedsiębiorców. Warto także zwrócić szczególną uwagę 
na te rozwiązania, które pozostaną stałym elementem 
rzeczywistości prawnej.
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Umowy cywilnoprawne

Począwszy od stycznia 2021 r. 
w życie wchodzi nowy przepis, 
istotny dla płatników składek ZUS 
zatrudniających osoby na podstawie 
umów o dzieło. Płatnik składek (w tym 
także osoba fizyczna), zamawiający 
dzieło zobowiązany będzie do 
informowania ZUS o zawarciu każdej 
umowy o dzieło, jeżeli umowa taka 
zawarta zostanie z osobą, która 
nie jest jego pracownikiem lub 
jeżeli w ramach takiej umowy nie 
wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostaje w stosunku pracy 
– w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy o dzieło. 

O ile sam przepis nie wydaje się być 
specjalnie „groźny” z perspektywy 
płatnika, tym bardziej, że umowy 
o dzieło nie podlegają oskładkowaniu, 
to jednak sen z powiek może spędzać 
treść formularza ZUS RUD, który służy 
do raportowania umów o dzieło do 
ZUS. Oprócz danych identyfikacyjnych 
płatnika oraz wykonującego dzieło, 
zawiera on pole, w którym wymagane 
jest również podanie przedmiotu 
wykonywanej umowy oraz liczby 
zawartych umów o dzieło. 

Od jakiegoś czasu regularnie 
podnoszona jest także potrzeba 
rozszerzenia zakresu podlegania 

""

Krajowe przepisy transponujące 
dyrektywę mają zastosowanie od 
30 lipca 2020 r., zarówno do umów 
nowych, jak i do umów będących już 
w realizacji.

""

ubezpieczeniom społecznym osób 
zatrudnionych na podstawie umów 
zlecenia. Na obecnym etapie brak 
jest jeszcze projektu ustawy, jednak 
z licznych zapowiedzi wynika, że 
zmiana miałaby na celu likwidację 
szeregu wyłączeń wynikających z tzw. 
zbiegów tytułu do ubezpieczenia.

Obie wyżej opisane zmiany prowadzą 
do przeciwdziałania nadużyciom 
wynikającym ze stosowania 
umów cywilnoprawnych jako 

niepracowniczych form zatrudnienia, 
wprowadzając narzędzia służące 
uszczelnieniu systemu kontroli ze 
strony ZUS.

Praca zdalna

Praca zdalna, jako nowa kategoria 
prawna pojawiła się w ustawie 
antycovidowej, a także w ustawie 
o zmianie ustawy o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia 
usług oraz niektórych innych ustaw.
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Przywołane przepisy stanowią, iż 
w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonego 
z powodu COVID-19 oraz w okresie 
3 miesięcy po ich odwołaniu, 
w celu przeciwdziałania COVID-19, 
pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez 
czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna).

Obecnie obowiązujące przepisy 
podatkowe nie wnoszą wielu zmian 
dotyczących pracy zdalnej dla 
osób zatrudnionych na podstawie 
polskiej umowy o pracę. Niektóre ze 
świadczeń dodatkowych dla takich 
pracowników mogą nie podlegać 
opodatkowaniu, pod warunkiem 
niespełnienia łącznie przesłanek 
z wyroku TK nr 7/13 z 2014 r., z których 
najbardziej kontrowersyjną jest 
przesłanka poniesienia świadczenia 
w interesie pracodawcy, a nie 
pracownika. Świadczenia mogą 
być też zwolnione z opodatkowania 
przedmiotowo na podstawie ustawy 
PIT (np. ekwiwalent za używanie 
prywatnych narządzi, materiałów 
i sprzętu).

Praca zdalna może dotyczyć również 
pracowników transgranicznych. 
Implikacje w zakresie podatku PIT 
oraz ubezpieczeń społecznych 
takich pracowników zależą od wielu 
czynników, w tym od długości ich 
pobytu za granicą oraz rezydencji 
podatkowej ustalanej na podstawie 
przepisów polskich i odpowiednich 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

W ustawie PIT w związku z pandemią 
COVID-19 nie nastąpiły zmiany 
w tym zakresie. Jednakże Polska 
zawarła z Niemcami (jako jedynym 
dotychczas państwem), porozumienie 
o charakterze czasowym dotyczące 
zasad opodatkowania pracy zdalnej 
wykonywanej w domu przez 
pracowników transgranicznych 
w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie 
z porozumieniem przyjmuje się, 
że ze względu na działania podjęte 
przez Polskę i Niemcy mające 
przeciwdziałać pandemii COVID-19 
pracę wykonywaną w domu (tj. 
w państwie rezydencji) przez 

pracownika na rzecz pracodawcy 
z drugiego państwa można uznać 
za pracę wykonywaną w państwie, 
w którym pracownik wykonywałby 
tę pracę, gdyby nie podjęto działań 
antykryzysowych. Przykładowo, 
jeżeli Polak pracujący w Niemczech 
ze względu na sytuację epidemiczną 
zostaje skierowany przez pracodawcę 
do pracy z domu znajdującego 
się w Polsce – traktujemy taką 
osobę jakby cały czas pracowała 
w Niemczech.

Dyrektywa dotycząca pracowników 
delegowanych

Kwestie delegowania pracowników 
przez pracodawcę do innego państwa 
UE i EOG uregulowane są w zakresie 
stosunku pracy dyrektywą 96/71/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług, która została 
istotnie zmieniona przez dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/957 z 28 czerwca 2018 r.

Dyrektywa zmieniająca 2018/957 
dokonuje modyfikacji postanowień 
dyrektywy podstawowej. Zasadnicza 
część postanowień dyrektywy 
podstawowej jest utrzymana, jednak 
zmiany polegają w szczególności na:

• rozszerzeniu katalogu 
minimalnych warunków 
zatrudnienia obowiązujących 
w państwie przyjmującym 
gwarantowanych pracownikowi 
delegowanemu,

• zapewnieniu delegowanym 
pracownikom warunków 
zatrudnienia, które mają 
zastosowanie do pracowników 
tymczasowych lokalnych,

• rozszerzeniu zakresu warunków 
zatrudnienia obowiązujących 
w państwie przyjmującym, 
gwarantowanych pracownikowi 
delegowanemu w przypadku 
delegowania długoterminowego,

• wprowadzeniu zasad dotyczących 
zastępowania pracowników,

• rozszerzeniu stosowania 
umów zbiorowych i orzeczeń 

arbitrażowych uznanych za 
powszechnie stosowane na 
wszystkie sektory gospodarki.

Krajowe przepisy transponujące 
dyrektywę mają zastosowanie od 
30 lipca 2020 r., zarówno do umów 
nowych, jak i do umów będących 
już w realizacji.  Dotyczy to przede 
wszystkim nie tylko obowiązku 
wypłacania wynagrodzenia na 
poziomie rynkowym zamiast 
minimalnych stawek płacy, ale 
również zasad naliczania okresu 
delegowania długoterminowego 
(12 miesięcy), które mają również 
odnosić się do umów będących 
już w realizacji, a okres ten ma być 
naliczany od momentu rozpoczęcia 
oddelegowania.

Wojciech Piotrowski 
Dyrektor w Zespole ds. 
Global Mobility Services 
w KPMG w Polsce

Arkadiusz Gliniecki 
Dyrektor w Zespole ds. 
Global Mobility Services 
w KPMG w Polsce

Mateusz Kobyliński 
Partner w Zespole ds. 
Global Mobility Services 
w KPMG w Polsce
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Nowe obowiązki spółek 
nieruchomościowych
Wraz z początkiem 2021 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian 
w przepisach podatkowych. Z punktu widzenia rynku nieruchomości, 
najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia nowego pojęcia tzw. spółki 
nieruchomościowej i nałożenie licznych obowiązków na podmioty, które 
spełnią warunki dla uznania je za takie spółki. 

19Frontiers in tax  |  styczeń 2021

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.



""Wprowadzenie do ustaw podatkowych pojęcia spółki 
nieruchomościowej i stosowanie tych przepisów 
w praktyce wymagać będzie także odniesienia się do UPO.

Jak nowe przepisy definiują spółkę 
nieruchomościową?

Definicja spółki nieruchomościowej 
odnosi się do struktury majątkowej 
podmiotu, a więc spółkami 
nieruchomościowymi mogą być też 
spółki, które nie mają osobowości 
prawnej ani nie są podatnikami CIT, 
a nawet spółki zagraniczne, jeśli 
spełnią poniższe warunki. 

Zgodnie z nowelizacją, spółka 
nieruchomościowa to podmiot 
obowiązany do sporządzania bilansu na 
podstawie przepisów o rachunkowości, 
który:

• w przypadku podmiotów 
rozpoczynających działalność – na 
pierwszy dzień roku podatkowego 
co najmniej 50% wartości 
rynkowej aktywów (bezpośrednio 
lub pośrednio) stanowiła 
wartość rynkowa nieruchomości 
położonych w Polsce lub praw do 
takich nieruchomości, a wartość 
tych nieruchomości przekraczała 
10 000 000 zł;

• w przypadku pozostałych 
podmiotów:

 – na ostatni dzień roku 
poprzedzającego rok podatkowy 
(obrotowy) co najmniej 50% 
wartości bilansowej aktywów 
(bezpośrednio lub pośrednio) 
stanowiła wartość bilansowa 
nieruchomości położonych 
w Polsce lub praw do takich 
nieruchomości, a wartość tych 
nieruchomości przekraczała 
10 000 000 zł albo równowartość 
tej kwoty określoną według 
stosownego kursu; oraz

 – w roku poprzedzającym rok 
podatkowy (obrotowy) przychody 
podatkowe (przychody ujęte 
w wyniku finansowym netto), 
z tytułu:

◦ najmu, dzierżawy, leasingu 
(umów o podobnym 
charakterze); lub

◦ z przeniesienia własności, 
których przedmiotem są 
nieruchomości lub prawa do 
nieruchomości, oraz z tytułu 
udziałów w innych spółkach 
nieruchomościowych, 

stanowiły co najmniej 60% 
ogółu odpowiednio przychodów 
podatkowych (przychodów ujętych 
w wyniku finansowym netto).

Polskie regulacje a postanowienia 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania (UPO)

Zaznaczenia wymaga, iż 
wprowadzenie do ustaw podatkowych 
pojęcia spółki nieruchomościowej 
i stosowanie tych przepisów 
w praktyce wymagać będzie także 
odniesienia się do UPO.  W większości 
UPO, których Polska jest stroną, 
zaimplementowano tzw. klauzulę 
nieruchomościową, zgodnie z którą za 
spółkę objętą taką klauzulą uważa się 
podmiot, którego majątek składa się 
głównie (w większości przypadków 
w co najmniej 50%), bezpośrednio 
lub pośrednio, z nieruchomości 
położonych na terytorium jednego 
z umawiających się państw; natomiast 
państwo, na terenie którego położone 
są takie nieruchomości, ma prawo 
do opodatkowania dochodu ze zbycia 
udziałów/akcji w takim podmiocie. 

Tym samym, prawidłowa identyfikacja 
obowiązków podatkowych spółek 
nieruchomościowych wymagać 
będzie analizy zarówno przepisów 
polskich przepisów, jak i właściwej 
UPO, które nie są ze sobą do końca 
spójne. 

Pobór zaliczki przez spółki 
nieruchomościowe – praktyczne 
wątpliwości

Najbardziej istotną zmianą 
związaną ze spółkami 
nieruchomościowymi jest nałożenie 
na nie obowiązków płatnika. 
W przypadku sprzedaży powyżej 
5% udziałów, akcji (lub innych 
praw) spółki nieruchomościowej 
przez podmiot zagraniczny, 
spółka nieruchomościowa będzie 
zobowiązana rozliczyć jako płatnik 
zaliczkę na podatek dochodowy 
od zrealizowanego dochodu ze 
sprzedaży w imieniu sprzedającego. 

Co istotne, nowe przepisy z góry 
zakładają, że może dojść do sytuacji, 
w której spółka nieruchomościowa 
nie będzie mieć wiedzy co 
do wysokości dochodu, który 
sprzedający uzyskał na transakcji. 
W takim przypadku ustawodawca 
nakazuje spółce nieruchomościowej 
pobrać 19%-ową zaliczkę na 
podatek od wartości rynkowej 
zbywanych udziałów (akcji lub 
podobnych praw), a zatem bez 
powiązania z realną kwotą transakcji 
i bez prawa rozliczenia kosztów 
podatkowych. Podkreślić należy, 
że nowelizacja przewiduje brak 
możliwości ograniczenia (wyłączenia) 
odpowiedzialności spółki 
nieruchomościowej jako płatnika za 
niepobrany podatek.
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W nowelizacji dodano także zapis, 
który nakazuje sprzedającym 
(czyli podatnikom) przekazywać 
spółkom nieruchomościowym 
(czyli płatnikom) kwotę zaliczki na 
podatek przed upływem terminu 
jej zapłaty. Praktyczne wątpliwości 
może jednak wywołać kwestia 
takiego przeprowadzenia transakcji, 
by zabezpieczyć prawidłowo interesy 
wszystkich stron.

Pozostałe obowiązki spółek 
nieruchomościowych

Oprócz wskazanego wyżej 
obowiązku zapłaty zaliczki spółki 
nieruchomościowe będą miały 
w szczególności obowiązek:

• raportowania do Szefa 
KAS informacji o swoich 
udziałowcach/wspólnikach 
(analogicznie udziałowcy spółek 
nieruchomościowych będą 
mieli obowiązek raportowania 

o udziałach/wkładach 
posiadanych w tych spółkach);

• ustanowienia przedstawiciela 
podatkowego, jeżeli nie mają 
siedziby lub zarządu na terenie 
EOG;

• sporządzenia informacji 
z realizacji strategii podatkowej 
(jeśli wchodzą w skład PGK 
lub przekroczą próg 50 mln 
przychodów).

Podsumowanie

Wydaje się, że zmiany spowodują, 
iż rynek nieruchomości musi 
przygotować się na wypracowanie 
rozwiązań, które będą zapewniać 
pewność obrotu i eliminować 
ryzyko ponoszenia przez spółki 
nieruchomościowe dodatkowej 
odpowiedzialności za rozliczenia 
podatkowe wynikające z nowych 
obowiązków. 

Anna Wnuczek 
Konsultant 
w Zespole ds. CIT 
w KPMG w Polsce

Katarzyna Nosal-Gorzeń 
Partner 
w Zespole ds. Fuzji i Przejęć 
w KPMG w Polsce
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Podatki dochodowe 
w kontekście 
międzynarodowym – 
na co zwrócić uwagę 
w 2021 roku?
Tempo zmian przepisów podatkowych w Polsce przyprawia 
o zawrót głowy niejednego przedsiębiorcę. Wiele zmian ma wymiar 
lokalny, warto jednak mieć na uwadze także i te nowe regulacje, 
które potencjalnie mogą mieć wpływ na rozliczenia transakcji 
transgranicznych. W tym zakresie w szczególności należy zwrócić 
uwagę na wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. przepisy w zakresie 
rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, a także wciąż 
wyczekiwane zmiany w podatkach u źródła. Przyglądać się także 
warto ogólnoświatowej dyskusji w zakresie opodatkowania 
gospodarki cyfrowej oraz korporacji międzynarodowych.
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Struktury hybrydowe

Przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (CIT) 
w zakresie rozbieżności w kwalifikacji 
struktur hybrydowych są wynikiem 
implementacji Dyrektywy UE, którą 
potocznie określa się jako ATAD. 
Mają one na celu zapobiegać takim 
sytuacjom, w których dane podmioty 
lub płatności są inaczej kwalifikowane 
na gruncie przepisów podatkowych 
w różnych jurysdykcjach, w wyniku 
czego korzystają z preferencyjnego 
opodatkowania.

Takie sytuacje mają na przykład 
miejsce, gdy dany wydatek skutkuje 
rozpoznaniem kosztu podatkowego 
w dwóch różnych jurysdykcjach 
(tzw. podwójne odliczenie) bądź 
też w jednej jurysdykcji jest on 
uznany za koszt podatkowy, 
podczas gdy w drugiej nie podlega 
on opodatkowaniu (tzw. odliczenie 
bez opodatkowania). W takich 
przypadkach, o ile dana transakcja 
będzie spełniała przesłanki wskazane 
w nowych przepisach, podatnik nie 
będzie miał prawa do rozpoznania 
kosztu uzyskania przychodu 
w Polsce.

Dlatego też podatnicy powinni 
przeanalizować swoje płatności 
transgraniczne pod kątem istnienia 
rozbieżności w ich kwalifikacji 
w Polsce i za granicą. Trudność 
takich analiz będzie wynikała 
z konieczności uwzględnienia 
specyfiki zagranicznych przepisów 
podatkowych.

Nowe regulacje mogą także 
spowodować konieczność 
rozpoznania przychodu podatkowego 
w niektórych sytuacjach, w których 
przepisy wyłączają jego rozpoznanie 
(np. w przypadku naliczanych 
odsetek bądź też połączeń spółek).  
W znowelizowanej ustawie 
CIT znalazły się także przepisy 
w odniesieniu do podatników 
o podwójnej rezydencji podatkowej, 
bądź tez sytuacji, gdy pominięto 
zagraniczny zakład podatnika.

Podatek u źródła – rynek wciąż 
czeka na zmiany

Mimo wielokrotnie zapowiadanych 
zmian regulacji w zakresie podatku 
u źródła (WHT), Ministerstwo 
Finansów (MF) dotychczas nie 
przedstawiło żadnego projektu w tym 

zakresie. Po raz kolejny już odroczyło 
stosowanie części przepisów (tzw. 
mechanizm pay and refund dla 
płatności powyżej 2 mln złotych) – 
tym razem do 30 czerwca 2021 r. 
Zgodnie z komunikatem MF, prace 
nad zmianami są zaawansowane 
i powinny zakończyć się w 2021 r.. 
Jednocześnie sfinalizowane miałyby 
zostać objaśnienia do przepisów WHT.

Warto więc w 2021 r. śledzić 
inicjatywy Ministerstwa Finansów 
w tym zakresie. Zgodnie 
z dotychczasowymi deklaracjami, 
możliwe kierunki zmian miałyby 
w szczególności obejmować 
ograniczenie mechanizmu pay and 
refund do płatności do podmiotów 
powiązanych i to tych o charakterze 
pasywnym (dywidendy, odsetki, 
należności licencyjne), rozszerzenie 
zakresu opinii o stosowaniu 
zwolnienia na płatności korzystające 
z preferencji wynikających 
z umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania czy też wyłączenie 
z mechanizmu pay and refund 
dywidend krajowych.

Na ten moment niestety 
dotychczasowe problemy 
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w rozliczeniach WHT są wciąż 
aktualne – które płatności powinny 
podlegać podatkowi u źródła w Polsce 
(katalog jest otwarty), w jakim 
zakresie przeprowadzać procedury 
tzw. należytej staranności, kiedy 
powinna mieć zastosowanie klauzula 
beneficial owner i jakie konkretnie 
wymogi w zakresie substancji 
biznesowej należy spełnić, aby móc 
skorzystać z preferencyjnych stawek 
WHT? Te i wiele jeszcze innych pytań 
należy zaadresować jeszcze przed 
dokonaniem płatności za granicę.

Opodatkowanie gospodarki 
cyfrowej

Pandemia COVID-19 znacząco 
przyspieszyła wzrost gospodarki 
cyfrowej. Nowe modele 
biznesowe już od dawna nie 
wymagają fizycznej obecności 
na danym rynku, a to powoduje, 
że obecne reguły opodatkowania 
nie są efektywne. Dlatego też 
od kilku lat trwają intensywne 
dyskusje odnośnie konieczności 
przemodelowania systemu podatków 
międzynarodowych. Jest to jednak 

obszar, w zakresie którego bardzo 
trudno o konsensus międzynarodowy.

W 2018 r. Komisja Europejska 
przedstawiła projekt dyrektywy 
w zakresie opodatkowania usług 
cyfrowych, jednakże brak było 
jednomyślności na forum Unii 
Europejskiej (UE) i projekt ten 
został zawieszony. Niektóre kraje 
europejskie usiłują wprowadzać 
jednostronne rozwiązania w tym 
zakresie (np. Francja, Hiszpania, 
Włochy, Austria, Czechy, Wielka 
Brytania). Polska dotychczas nie 
zdecydowała się na wprowadzenie 
podatku od usług cyfrowych, za 
wyjątkiem 1,5% opłaty na rzecz PISF 
(Polski Instytut Sztuki Filmowej) 
od przychodów uzyskiwanych 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez podmiot dostarczający 
audiowizualną usługę medialną na 
żądanie. Opłata ta obowiązuje od 
1 lipca 2020 r.

W 2021 r. warto przyglądać się 
pracom prowadzonym w ramach 
OECD, które mają na celu 
wypracowanie globalnych rozwiązań 

w tym zakresie. Prace OECD są 
prowadzone w ramach dwóch filarów. 

Filar 1 koncentruje się nad 
wypracowaniem nowych zasad 
w zakresie tzw. „nexus” (łącznika 
podatkowego). Propozycja w tym 
zakresie obejmuje przyznanie 
prawa do opodatkowania tym 
jurysdykcjom, w których znajdują 
się użytkownicy bądź też rynki, na 
których przedsiębiorstwa cyfrowe 
sprzedają swoje produkty lub usługi. 
Z kolei Filar 2 obejmuje propozycję 
wprowadzenia globalnego podatku 
minimalnego dla międzynarodowych 
korporacji o skonsolidowanych 
rocznych przychodach powyżej 
750 mln euro. OECD zapowiedziała, 
że chciałaby zakończyć swoje 
prace do połowy 2021 r. Jeżeli 
jednak nie uda się osiągnąć 
międzynarodowego porozumienia, 
Komisja Europejska planuje wyjść ze 
swoją propozycją. Wygląda więc na to, 
że bez względu na wynik negocjacji 
międzynarodowych, możemy 
spodziewać się nowych regulacji na 
tym polu w najbliższej przyszłości.""

Nowe regulacje mogą także 
spowodować konieczność 
rozpoznania przychodu 
podatkowego w niektórych 
sytuacjach, w których przepisy 
wyłączają jego rozpoznanie (np. 
w przypadku naliczanych odsetek 
bądź też połączeń spółek).  

""

Małgorzata Gleń 
Dyrektor 
w Zespole ds. Fuzji i Przejęć 
w KPMG w Polsce

Michał Niżnik 
Partner w Zespole 
ds. Podatków Międzynarodowych 
w KPMG w Polsce
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Wpływ pandemii 
COVID-19 na 
rozliczenia 
pomiędzy 
podmiotami 
powiązanymi
Pandemia wirusa COVID-19 wywarła ogromny wpływ 
na życie codzienne, możliwość przemieszczania się, 
konieczność zachowania społecznego dystansu, 
nadwyrężyła system opieki medycznej i w niespotykanym 
dotąd stopniu wpłynęła na światową gospodarkę.
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W ogromniej większości 
przedsiębiorstwa musiały zmienić 
sposób działania np. poprzez 
wprowadzenie pracy zdalnej, rozwój 
e-commerce, ponoszenie kosztów 
szeregu obostrzeń związanych 
z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności i higieny, dostosowaniem 
się do zamykania poszczególnych 
gałęzi gospodarki czy ograniczeń 
w funkcjonowaniu. 

Jednocześnie, w wielu krajach, 
przedsiębiorstwa mogą liczyć na 
pomoc publiczną i wsparcie rządowe 
na niespotykaną dotychczas skalę. 
Celem pomocy publicznej w pierwszym 
rzędzie jest ochrona miejsc pracy 
i poprawa płynności przedsiębiorstw. 
Wiele wskazuje na to, że nie tylko rok 
2020 ale i prawdopodobnie 2021 będzie 
stał pod znakiem walki z koronawirusem 
oraz wysiłkami nakierowanymi na 
ożywienie gospodarki. 

Wszystkie te zjawiska powodują, 
że mamy w skali globalnej, do 
czynienia z wyjątkową i niespotykaną 
dotychczas sytuacją ekonomiczną. 
W takich okolicznościach stosowanie 
naczelnej zasady cen transferowych – 
utrzymywania warunków rynkowych 
(tzw. arm’s length principle) jest 
utrudnione zarówno dla podatników, 
jak i dla organów. W większości 
przypadków prawidłowość rozliczeń 
i stosowanie warunków rynkowych 

będzie kontrolowana przez organy 
podatkowe po pewnym czasie, 
najprawdopodobniej po zakończeniu 
pandemii i związanych z nią utrudnień. 
Podczas gdy podatnicy będący 
częścią międzynarodowych grup 
kapitałowych już w chwili obecnej 
muszą mierzyć się z koniecznością 
odzwierciedlania skutków spowolnienia 
gospodarczego we wzajemnych 
rozliczeniach i prawidłowo rozliczyć 
rok 2020. Niewątpliwie, obie strony 
borykają się z niepewnością co do 
stosowania zasad, co w długim okresie 
czasu powoduje, że znacząco rośnie 
ryzyko wystąpienia podwójnego 
opodatkowania, a w efekcie ryzyko 
sporów.

W przypadku wielu krajów z pomocą 
przyszły wytyczne wydawane lokalnie. 
Natomiast z uwagi na międzynarodowy 
charakter cen transferowych 
z niecierpliwością oczekiwano 
Wytycznych OECD w zakresie 
stosowania warunków rynkowych 
w okresie pandemii COVID-19. 

Przedstawiciele polskiego Ministerstwa 
Finansów zapowiadali, że będą 
pracować nad objaśnieniami do 
cen transferowych w czasach 
pandemii w ramach prac Forum 
Cen Transferowych1. Jednocześnie, 
zastrzegając, że w pierwszej kolejności 
czekają na stanowisko OECD w tym 
zakresie, a wskazówki oraz objaśnienia 

Ministerstwa Finansów będą z nimi 
spójne.  

Opublikowane 18 grudnia 2020 r. 
Wytyczne OECD w sprawie wpływu 
COVID-19 na ceny transferowe 
(Guidance on the Transfer Pricing 
Implications of the COVID-19 Pandemic) 
dalej: („Wytyczne ws. COVID-19”) 
zostały opracowane w rekordowym 
tempie, jak na dokument wymagający 
koordynacji i osiągnięcia konsensusu 
przez 137 członków organizacji.

Wytyczne ws. COVID-19 stanowią 
wskazówkę w nadzwyczajnym czasie 
jakim jest okres walki z pandemią, 
ale powinny być analizowane 
i interpretowane łącznie z Wytycznymi 
OECD opublikowanymi w 2017 r. 
(OECD Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations). Wytyczne ws. 
COVID-19 nie stanowią same w sobie 
odrębnych zaleceń.

Wytyczne ws. COVID-19 koncentrują 
się na czterech zagadnieniach, które 
w ocenie OECD mają największe 
znaczenie praktyczne:

1. Analizy porównawcze

2. Straty spowodowane pandemią 
COVID-19 i alokacja kosztów 
ponoszonych przez podatników 
w związku z pandemią

1 Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 
2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych
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3. Rządowe programy pomocowe

4. Uprzednie porozumienia cenowe 
(APA)

W każdym z tych obszarów Wytyczne 
ws. COVID-19 nie przedstawiają 
arbitralnych i jedynie słusznych 
odpowiedzi jak należy ustalać, 
dokumentować i weryfikować ceny 
transferowe, a jedynie wskazują 
jakie obszary powinny być wzięte 
pod uwagę przy ocenie konkretnych 
transakcji i sytuacji danego podmiotu. 

W przypadku analiz porównawczych, 
Wytyczne ws. COVID-19 odnoszą się 
do trudności w dostępie do danych 
porównywalnych. Naczelną zasadą 
nadal powinno być odwoływanie 
się do zachowań podmiotów 
niepowiązanych, w sytuacji braku 
aktualnych danych na temat 
transakcji pomiędzy podmiotami 
niepowiązanymi OECD wskazuje 
na: (i) możliwość wykorzystywania 
danych wieloletnich, (ii) możliwość 
akceptacji podmiotów ze stratami, 
(iii) odniesienie się do danych 
budżetowanych, (iv) danych 
i wskaźników osiąganych przed 
pandemią dla oceny skutków 
pandemii i wpływu na wyniki rynkowe, 
ale także (v) możliwości zastosowania 
więcej niż jednej metody czy (vi) analiz 
statystycznych i ekonometrycznych 
oraz zwraca uwagę na (vii) możliwe 
korekty cen w okresie późniejszym, 
gdy przedsiębiorstwa będą 
dysponować danymi. 

Analizując możliwość alokacji strat 
i specyficznych kosztów pandemii, 
Wytyczne ws. COVID-19 na pierwszym 
miejscu stawiają analizę konkretnego 
podatnika, jego profilu funkcjonalnego, 
zakresu ponoszonego ryzyka przed 
i w trakcie pandemii, jednocześnie 
dopuszczając modyfikacje warunków 
pomiędzy podmiotami powiązanymi, 
o ile na modyfikacje dotychczasowych 
warunków zgodziłyby się strony 
niepowiązane. Wytyczne ws. 
COVID-19 w dużym stopniu uzależniają 
możliwość alokacji specyficznych 
kosztów pandemii czy wręcz 
ponoszenia strat od zakresu ryzyka 
i zdolności do ponoszenia ryzyka 
przez konkretne podmioty. Także tutaj 
odwołując się do zachowań podmiotów 
trzecich, a także regulacji w zakresie 
siły wyższej.  

Rozdział III Wytycznych ws. COVID-19 
jest poświęcony wpływowi pomocy 
publicznej i rządowej na ceny 
transferowe, wpływowi pomocy na 
kryteria porównywalności i alokację 
ryzyka pomiędzy stronami transakcji. 

OECD komentuje również wpływ 
COVID-19 na zawarte jak też 
negocjowane porozumienia ws. cen 
transakcyjnych - APA (Advanced Pricing 
Arrangement) wskazując na istotność 
założeń krytycznych oraz możliwe 
podejście w sytuacji gdy zostały one 
naruszone. 

Wytyczne ws. COVID-19 podkreślają 
kardynalne znaczenie rozkładu funkcji, 

aktywów i ryzyk, szczególnego 
znaczenia nabiera analiza ryzyka: zakres 
i strona ponosząca ryzyka takie jak 
np.: (i) rynkowe (ze względu na spadek 
popytu na niektóre produkty i usługi), (ii) 
operacyjne (zakłócenie funkcjonowania 
łańcuchów dostaw i zahamowanie 
produkcji) oraz (iii) finansowe 
(rosnące koszty finansowania 
zewnętrznego, opóźnienia lub brak 
płatności). W każdym z rozdziałów 
wskazano na konieczność aktywnego 
działania przez podmiot powiązany, 
w praktyce przerzucając w dużej 
mierze ciężar dowodu na podatnika. 
Kluczowe założenia powinny być 
udokumentowane przez podatnika, 
przykładowo: zachowania podmiotów 
trzecich (niepowiązanych), profil 
funkcjonalny oraz zakres ponoszonego 
ryzyka, stopień wpływu pandemii 
na działalność gospodarczą danego 
podmiotu lub branży czy wreszcie 
możliwość spełnienia (albo niemożność 
spełnienia) warunków krytycznych 
decyzji APA.  

Prawidłowe zastosowanie Wytycznych 
ws. COVID-19 wymaga aktywnego 
zaangażowania się i odpowiedniego 
przygotowania analiz, dokumentów 
i kalkulacji.

Wytyczne OECD ws. COVID- 19 dają 
bardzo ważną wskazówkę i na pewno 
będzie ona pomocna zarówno teraz 
przy finalizacji rozliczeń pomiędzy 
podmiotami powiązanymi za 2020 r., 
a być może również za 2021 r. 
Opracowanie powinno stać się również 
wskazówką dla organów w trakcie 
weryfikacji rozliczeń w przyszłości 
oraz znaleźć zastosowanie w trakcie 
obecnie prowadzonych negocjacji 
o zawarcie lub zmianę decyzji APA.

Monika Palmowska 
Partner 
w Zespole ds. Cen Transferowych 
w KPMG w Polsce

Prawidłowe zastosowanie 
Wytycznych ws. COVID-19 wymaga 
aktywnego zaangażowania się 
i odpowiedniego przygotowania 
analiz, dokumentów i kalkulacji.
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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
Perspektywy i nastroje przedsiębiorców

Analiza KPMG w Polsce pt. „Perspektywy i nastroje przedsiębiorców” powstała na podstawie badania przeprowadzonego 
na przełomie II i III kwartału 2020 r. metodą ankiet internetowych CAWI wśród 79 firm działających w Polsce. Wśród 
respondentów znalazły się firmy bez względu na ich wielkość i branże działalności. Celem badania było poznanie 
perspektyw i dalszych planów rozwoju firm. Jak wynika z ankiety KPMG w Polsce, w wyniku skomplikowanej sytuacji blisko 
1/4 ankietowanych firm rozważa restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie firm amerykańskich

Raport KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pt. „Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie firm 
amerykańskich”  powstał na podstawie badania wśród firm z kapitałem amerykańskim działającym w Polsce. Pierwsza 
tura badania została przeprowadzona w okresie styczeń-luty 2020 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19. Druga tura 
badania została przeprowadzona w trakcie trwania pandemii COVID-19 w październiku 2020 roku. W obu turach badania 
ankietowe firmy zostały poproszone o wyrażenie swojej opinii na temat prognozowanego klimatu inwestycyjnego w Polsce 
w perspektywie najbliższych 3 lat. W II turze badania ankietowani przedsiębiorcy zostali dodatkowo poproszeni o wskazanie 
wpływu pandemii COVID-19 na plany rozwoju biznesu w Polsce.

Pracownik za granicą. Jak firmy w Polsce delegują pracowników?

Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownik za granicą. Jak firmy w Polsce delegują pracowników?” powstał na podstawie badania 
zrealizowanego na przełomie sierpnia i września 2020 r. metodą ankiet internetowych CAWI na próbie 61 firm działających 
w Polsce, z których 33 delegują pracowników za granicę. Celem publikacji jest poznanie praktyk związanych z delegowaniem 
pracowników za granicę.

Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19. Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków w czasie 
koronawirusa?

Raport KPMG w Polsce pt. „Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19. Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe 
Polaków w czasie koronawirusa?” powstał na podstawie badania, które zostało zrealizowane w sierpniu 2020 r. metodą ankiet 
internetowych CAWI wśród członków panelu internetowego firmy Norstat. Badanie zostało zrealizowane na próbie internautów 
reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania. Respondentami były osoby pełnoletnie. 
Wielkość próby wyniosła 1001 osób. Celem badania była analiza zmian postaw konsumenckich wywołanych pandemią 
COVID-19.

Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2020

Raport KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2020”  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.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami KPMG dotyczącymi odporności funkcji biznesowych w nowej rzeczywistości 
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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