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Wykaz skrótóW

1. Źródła prawa i wytyczne

dyrektywa 
2006/112/WE

– dyrektywa 2006/112/WE Rady z  28.11.2006 r. w  sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)
k.k.s. – ustawa z  10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z  2017 r. poz.  2226 

ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.k. – ustawa z  6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 1904 ze zm.)
k.r.o. – ustawa z  25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 682 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 

ze zm.)
nowelizacja 
z 9.10.2015 r.

– ustawa z  9.10.2015 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1932 ze zm.) – akt uchylony

nowelizacja 
z 27.10.2017 r.

– ustawa z  27.10.2017 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 
o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
pr. dew. – ustawa z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 679 ze zm.)
p.z.p. – ustawa z  29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 1579 ze zm.)
r.i.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podat-

kowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 68)
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r.s.t.o.d. – rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i  trybu 
określania dochodów osób prawnych w  drodze oszacowania oraz sposobu 
i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku 
korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186)

u.f.p. – ustawa z  27.08.2009 r. o  finansach publicznych (Dz.U. z  2017 r. poz.  2077 
ze zm.)

u.o.p.z. – ustawa z  28.10.2002 r. o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z  26.07.1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z  15.02.1992 r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.t.u. – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 
ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)
ustawa o KAS – ustawa z  16.11.2016 r. o  Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z  2018 r. 

poz. 508 ze zm.)
u.w.i.p. – ustawa z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 

(Dz.U. poz. 648 ze zm.)
Wytyczne 
OECD

– Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
oraz administracji podatkowych (OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multi-
national Enterprises and Tax Administrations, Paris, July 2010)

2. Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

3. czasopisma i publikatory

M. Pod. – Monitor Podatkowy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
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4. inne skróty

APA – uprzednie porozumienia cenowe (Advanced Pricing Arrangements)
CCA – umowa o repartycji kosztów (Cost Contribution Arrangement)
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax)
EBIT – zysk operacyjny (earnings before interest and taxes)
PGK – podatkowa grupa kapitałowa
ROA – stopa zwrotu z aktywów (return on assets)
ROCE – rentowność zaangażowanego kapitału (return on capital employed)
ROE – rentowność kapitału własnego (return on equity)
ROI – zwrot z inwestycji (return on investment)
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WStęp

Grupy kapitałowe stanowią jedną z  form koncentracji przedsiębiorstw. Transakcje 
dokonywane przez podmioty powiązane należące do grupy kapitałowej od wielu lat 
wzbudzają zainteresowanie władz podatkowych większości państw świata. Transak-
cje wewnątrzgrupowe nie zawsze bazują na warunkach rynkowych będących wy-
padkową działalności przedsiębiorstw niezależnych. Wysoka ekspozycja ryzyka po-
datkowego np. w postaci zaniżenia przychodu podatkowego lub zawyżenia kosztów 
podatkowych, ergo zaniżenia zobowiązania podatkowego – powoduje zaintereso-
wanie organów kontroli skarbowej i podatkowej wielu państw świata do weryfikacji 
transakcji wewnątrzgrupowych. Narzędziami, jakimi posługują się kontrolujący, są 
regulacje ustawowe oraz przepisy aktów wykonawczych.

Od 1.01.2017 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy regulujące obowiązki tzw. spra-
wozdawczości podatkowej dla podmiotów powiązanych. Nowe regulacje wprowadziły 
wiele istotnych zmian, zgodnie z którymi podmioty należące do grup kapitałowych 
w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku 
dochodowym od osób fizycznych zobowiązane są m.in. do przygotowywania podat-
kowych dokumentacji podatkowych, analiz danych porównawczych czy składania 
uproszczonych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP.

Celem wprowadzonych zmian jest, po pierwsze, dostosowanie polskich regulacji do 
rekomendacji OECD, z drugiej zaś do ograniczenia transferu zysków poza granice 
Polski. Jednym z takich narzędzi jest wprowadzenie obowiązku przesyłania przez po-
datników osiągających w roku podatkowym przychody przekraczające równowartość 
10 mln euro uproszczonych sprawozdań, w których podawane są informacje o war-
tościach transakcji wewnątrzgrupowych. Natomiast z punktu widzenia podatnika 
elementem mającym minimalizować ryzyko doszacowania dochodu jest obowiązek 
przygotowywania analiz danych porównawczych do transakcji rodzajowych lub zda-
rzeń, który powinien być spełniony ex ante, tj. przed rozpoczęciem danej transakcji 
(na etapie jej budżetowania). Z drugiej strony nowe regulacje, obowiązujące od dnia 
1.01.2017 r., wykluczyły dużą grupę małych podatników z obowiązku raportowania 
zawieranych transakcji w formie dokumentacji podatkowych przede wszystkim po-
przez zmianę przesłanek obligujących do sporządzenia dokumentacji podatkowych, 
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w tym wprowadzenie nowego kryterium, jakim jest przekroczenie sumy przychodów 
(przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, przychodów operacyjnych, przycho-
dów finansowych) w wysokości 2 mln euro.

Poza nowymi regulacjami zawartymi w ustawach o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzono regu-
lacje ujęte w ustawie z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z  innymi 
państwami i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13.06.2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów 
oraz sposobu jej wypełniania, obligujące wybrane podmioty, należące do grup kapi-
tałowych, w których łączne przychody skonsolidowane przekroczyły równowartość 
750 mln euro, do składania raportów CBC-R lub powiadomień CBC-P.

Pomimo wprowadzonych ustawą z  9.10.2015 r. przepisów obowiązujących od 
1.01.2017 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło w dniu 15.07.2018 r. projekt no-
wej ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy. Planowane wprowadzenie zmian 
przewidziane jest od 1.01.2019 r. i w sposób istotny zmieni zarówno dotychczasowe 
przesłanki identyfikujące obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych i ana-
liz porównawczych, jak i obowiązki sprawozdawczości podatkowej w zakresie cen 
transferowych.

Stosownie do projektowanych regulacji zniesione zostanie rozpoznanie przesłanki 
przekroczenia przychodów w wysokości minimum 2 mln euro w roku poprzedzają-
cym rok podatkowy i równolegle zwiększone zostaną progi istotności transakcji ro-
dzajowych, po przekroczeniu których podmiot zobligowany będzie do wypełnienia 
obowiązków w zakresie cen transferowych. Projektowany minimalny próg istotności 
wynosić będzie 2 mln zł. Planowane zmiany obejmą również zniesienie obowiązku 
sporządzania analiz porównawczych do dwóch rodzajów transakcji, tj. dla transakcji 
finansowych po spełnieniu warunków zapisanych w ustawie oraz transakcji i niskiej 
wartości dodanej, w których wysokość narzutu będzie wynosić 5%.

Wraz ze zmianą przepisów ustawy zmienione będą akty wykonawcze regulujące 
z  jednej strony metody szacowania cen transferowych, z drugiej strony elementy 
dokumentacji podatkowych oraz procedurę sporządzania analizy porównawczej.

Planowana zmiana z jednej strony ma zmniejszyć liczbę podatników zobowiązanych 
do stosowania regulacji w zakresie cen transferowych, z drugiej strony rozszerzyć ka-
talog podmiotów zobligowanych do sporządzania analiz porównawczych dla trans-
akcji lub zdarzenia jednego rodzaju.

Publikacja omawia przepisy obowiązujące do 31.12.2016 r. oraz nowe przepisy, jakie 
weszły w życie z dniem 1.01.2017 r. Zamierzeniem autorów było zarówno przedsta-
wienie regulacji obowiązujących w dwóch stanach prawnych, jak też podkreślenie 
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różnic występujących w tych okresach, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk podat-
kowych dla poszczególnych typów/rodzajów transakcji. Zwrócono w szczególności 
uwagę na obowiązek sprawozdawczy, polegający na złożeniu deklaracji w zeznaniu 
rocznym CIT-8 w pozycjach 33 i 34 oraz w formie oświadczenia o sporządzeniu i po-
siadaniu dokumentacji podatkowej w kontekście rozporządzenia Ministra Finansów 
z 14.03.2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków 
w zakresie cen transferowych oraz opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 
wyjaśnień w tym zakresie.

Publikacja została podzielona na piętnaście części, z których ostatnia zawiera przy-
kłady dokumentacji podatkowej krajowej (ang. local file) oraz analizy danych porów-
nawczych. Każda z części podzielona została z kolei na rozdziały, w ramach których 
znajdują się zagadnienia z zakresu cen transferowych, ponumerowane od 1 do 259.

W części I opisano zarówno przepisy polskie, jak i rekomendacje oraz komunikaty 
wydane przez OECD, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w usta-
wie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy, regulujących m.in. elementy dokumentacji podatkowych krajowych i grupo-
wych, a także procedurę sporządzania analiz porównawczych.

W części II skoncentrowano się na definicji podmiotów powiązanych w podziale 
na powiązania kapitałowe oraz osobowe. Istotnym fragmentem tej części jest roz-
dział III, w którym odniesiono się do definicji transakcji i zdarzeń jednego rodzaju 
zawartych w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie oraz w interpretacji ogólnej 
wydanej przez Ministra Finansów. Dodatkowo opisano poszczególne limity przycho-
dów uzyskiwanych przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy i z tego 
wynikające implikacje do obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych.

Część III obejmuje charakterystykę metod szacowania cen transferowych w podziale 
na metody podatkowe (metody wyspecyfikowane w rozporządzeniu Ministra Finan-
sów z 12.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych 
w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowa-
nia osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych).

Część IV dotyczy dokumentacji podatkowych: przesłanek, jakie muszą być spełnione, 
aby został rozpoznany obowiązek dokumentacyjny; zasad sporządzania dokumen-
tacji według regulacji obowiązujących do 31.12.2016 r. oraz zasad przygotowywania 
dokumentacji i jej elementów, jakie obowiązują od dnia 1.01.2017 r.

W  kolejnej części V opisano metodologię sporządzania analizy porównawczej, 
uwzględniająca w szczególności procedurę przygotowywania analiz, opartą na re-
komendacjach zawartych w rozdziale III „Wytycznych w sprawie cen transferowych 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych”. Omówiono 
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również bazy danych wykorzystywane przez administrację skarbową w ramach pro-
wadzonych postępowań kontrolnych.

W części VI scharakteryzowano transakcje materialne i niematerialne (usługowe 
i  finansowe), a  także restrukturyzację działalności oraz usługi o  niskiej wartości 
dodanej.

Uprzednie porozumienia cenowe stanowią z kolei o przedmiocie części VII.

Część VIII przedstawia zagadnienia dotyczące klauzuli o unikaniu podwójnego opo-
datkowania.

Część IX opisuje obowiązki, jakie zostały nałożone na podatników ustaw o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych 
w ramach tzw. sprawozdawczości podatkowej. Przeanalizowano m.in. poszczególne 
elementy uproszczonego sprawozdania CIT-TP, jak również obowiązki składania in-
formacji podatkowych ORD-W1, ORD-U oraz informacji IFT2/IFT2R.

W części X omówiono ryzyka wynikające z zapisów Kodeksu karnego skarbowego 
oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Część XI dotyczy przepisów obejmujących szczególny rodzaj podatników, jakimi są 
podatkowe grupy kapitałowe.

W części XII przedstawiono zagadnienia dotyczące transakcji dokonywanych z pod-
miotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, w części XIII zaś scharak-
teryzowano problematykę podmiotów powiązanych w kontekście ustawy o podatku 
od towarów i usług.

Część XIV opisuje kontrole skarbowe i podatkowe, natomiast w części ostatniej (su-
plemencie) przedstawione zostały przykłady dokumentacji podatkowej krajowej oraz 
analizy porównawczej.

Stan prawny publikacji przyjęto na 1 października 2018 r.

Autorzy
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Rozdział I

przepiSy z zakreSu cen tranSferOWych

W  rozdziale zostały wyszczególnione i  opisane kluczowe przepisy z  zakresu cen 
transferowych. Przepisy te podzielono tematycznie na poszczególne akty norma-
tywne (ustawy), które obowiązują od 1.01.2017 r., oraz akty wykonawcze (rozporzą-
dzenia). W charakterystyce poszczególnych regulacji zwrócono uwagę na najistot-
niejsze kwestie dotyczące cech danego przepisu, ryzyk podatkowych oraz wątpliwości 
interpretacyjnych. Omówiono także akty prawne wydane przez organy prawodawcze 
Unii Europejskiej oraz dokumenty innych organizacji międzynarodowych niemające 
waloru aktów normatywnych, mające jednak istotne znaczenie w dziedzinie tworze-
nia i stosowania prawa z zakresu cen transferowych w Polsce i na świecie.

1. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jest podstawowym aktem nor-
matywnym dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli dla osób 
prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, spółek komandytowo-akcyjnych mają-
cych siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup 
kapitałowych oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub za-
rząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego pań-
stwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od 
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zawiera ona trzon 
krajowych regulacji dotyczących zagadnień związanych z tematyką cen transferowych 
odnoszących się do podmiotów działających w wyżej wskazanych formach prawnych.

W pierwotnej wersji ustawy, bezpośrednio po jej uchwaleniu, regulacje dotyczące cen 
transferowych miały charakter szczątkowy. Wskazywała ona możliwość pominięcia przy 
ustalaniu dochodu podatnika okoliczności wynikających z  pozostawania przez niego 
w związku z podmiotem zagranicznym, wpływających na zaniżenie lub zawyżenie tego 
dochodu w porównaniu do sytuacji, w której podatnik w takim związku by nie pozostawał1.

1 P. Wiśniewski, W. Komer, Ceny transferowe. Analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań 
praktycznych, Warszawa 2012, s. 40.
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Zmieniające się realia obrotu gospodarczego, a także starania Polski o członkostwo 
w OECD skutkowały nowelizacją ustawy. Doprecyzowano przepisy ustawowe, od-
wołując się do wyników prac prowadzonych w ramach tej organizacji międzynaro-
dowej. Ustawodawca odwołał się m.in. do pojęć podmiotu zagranicznego podmiotu 
krajowego oraz opisał w ustawie metody szacowania dochodu. Zmiany, które weszły 
w życie 1.01.1997 r., miały charakter przełomowy2. Znajdowały one podstawę w roz-
wiązaniach przyjętych w Wytycznych OECD3.

Kolejne istotne uzupełnienie regulacji ustawowej stanowiły zmiany, które weszły 
w  życie z  1.01.1999 r. Dotyczyły one wprowadzenia uregulowań odnoszących się 
do ograniczeń zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych 
z finansowaniem działalności kapitałem dłużnym (tzw. cienkiej kapitalizacji). Re-
strykcjami w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ob-
jęte zostały kwoty zapłaconych odsetek w przypadku, gdy na dzień ich zapłaty war-
tość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających 
co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co naj-
mniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie 
trzykrotność wartości kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki określonego zgodnie 
z art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p.4 – w części, w której pożyczka (kredyt) przekracza tę war-
tość zadłużenia.

Z 1.01.2001 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono 
obowiązek sporządzania dokumentacji przez podmioty powiązane oraz przez pod-
mioty krajowe dokonujące transakcji lub płatności do podmiotów mających siedzibę 
w rajach podatkowych.

Ostatnie szczególnie istotne zmiany ustawowe weszły w życie 1.01.2017 r. Stanowiły 
one implementację Wytycznych OECD w zakresie obowiązków dokumentacyjnych 
(local file, master file i  formularz analizy ryzyka)5. W wyniku nowelizacji ustawy, 
która weszła w życie 1.01.2018 r., m.in. uchylono przepisy art. 11 ust. 8 pkt 1 u.p.d.o.p.6 
oraz art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p.7

2 K. Lasiński -Sulecki, Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, LEX 2014.
3 Zob. https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/akty-prawne (dostęp: 4.05.2018 r.).
4 Przepis art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p. uchylony na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawą z 29.08.2014 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).

5 Zob. https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/akty-prawne (dostęp: 4.05.2018 r.).
6 Art. 2 pkt 12 lit. c nowelizacji z 27.10.2017 r. W wyniku tej nowelizacji uchylono przepis wyłączający 

zastosowanie przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy spółkami należą-
cymi do podatkowej grupy kapitałowej.

7 Art. 2 pkt 16 i pkt 19 tiret dwunaste nowelizacji z 27.10.2017 r. w zakresie przepisów dot. „cienkiej 
kapitalizacji” zmieniono brzmienie art. 15c u.p.d.o.p. oraz uchylono art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 u.p.d.o.p. 
w ramach implementacji dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiającej przepisy mające 
na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjo-
nowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193, s. 1), tzw. dyrektywa ATAD.
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Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w obecnym brzmieniu zawiera trzy 
wiodące przepisy dotyczące expressis verbis cen transferowych. Należą do nich art. 9a, 11 
oraz 19 ust. 4 u.p.d.o.p. Dodatkowo w ustawie znajdują się przepisy uzupełniające, od-
noszące się m.in. do unormowań w zakresie podatkowych grup kapitałowych, zagra-
nicznego zakładu czy też mechanizmu korekty rozliczeń wewnątrzgrupowych. W tabeli 
poniżej przedstawione zostały przepisy dotyczące zagadnień związanych z tematyką cen 
transferowych wraz z krótką charakterystyką normowanych kwestii.

Tabela 1. Wykaz przepisów z zakresu cen transferowych w ustawie o podatku do-
chodowym od osób prawnych

Lp. Przepis Przedmiot regulacji
I. Przepisy wiodące

1. art. 9a  1) Specyfikacja przesłanek obligujących do sporządzenia dokumen-
tacji podatkowej cen transferowych.

 2) Limity przychodów oraz transakcji i  zdarzeń jednego rodzaju 
z podmiotami powiązanymi.

 3) Elementy dokumentacji podatkowej local file.
 4) Elementy dokumentacji podatkowej master file.
 5) Obowiązek sporządzania analizy porównywalności.
 6) Obowiązek przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od daty 

doręczenia przez organ skarbowy/podatkowy żądania.
 7) Obowiązek przedłożenia dokumentacji w  terminie 30  dni od 

daty doręczenia przez organ skarbowy/podatkowe żądania (do-
tyczy sytuacji zaistnienia okoliczności wskazujących okoliczności 
świadczących o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości trans-
akcji lub innych zdarzeń.

 8) Sposób przeliczania wyrażonych w euro wartości transakcji.
2. art. 11  1) Wykaz metod szacowania cen transferowych w podziale na me-

tody tradycyjne oraz metody zysku transakcyjnego.
 2) Definicja podmiotów powiązanych.
 3) Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych:

 a) transakcji dokonywanych między grupą producentów rolnych 
a jej członkami,

 b) transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owo-
ców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców 
i warzyw, a ich członkami,

 c) transakcji pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym 
a instytucją pomostową lub do transakcji pomiędzy podmio-
tem zarządzającym aktywami a instytucją pomostową.

3. art. 15c Finansowanie dłużne.
4. art. 19 ust. 4 Regulacja dotycząca sankcyjnej stawki podatku w  wysokości 50% 

w przypadku nieprzekazania organowi skarbowemu, podatkowemu 
na jego żądanie w trybie art. 9a ust. 4 u.p.d.o.p. dokumentacji podat-
kowej cen transferowych.
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153.2. ryzyko zakwestionowania prawa podatnika 
do odliczenia podatku naliczonego Vat z uwagi 
na zakwestionowanie wykonania usługi marketingowej

Organy podatkowe mogą zakwestionować prawo podatnika do odliczenia podatku 
naliczonego z uwagi na fakt, że podstawą odliczenia nie jest posiadanie faktury, lecz 
nabycie usługi.

W orzeczeniu z 12.07.2017 r., I FSK 2193/15, LEX nr 2353377, Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny stwierdził, że w toku postępowania nie zostały przedstawione dowody 
potwierdzające wykonanie usług wskazanych w fakturze, a ponadto wskazał, iż ze-
znania świadków również nie potwierdziły ich świadczenia, nie wykazały tego też 
ani szczegółowy zakres dokonywanych czynności, ani czas i miejsce, ani też opis re-
zultatów tych usług. Jak wskazuje ukształtowana linia orzecznicza, prawo podatnika 
do odliczenia podatku naliczonego nie wynika z samego faktu posiadania faktury, 
lecz z faktu nabycia usługi, to na podatniku ciąży obowiązek wykazania zasadności 
odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT.

153.3. ryzyko zakwestionowania przekazywania w ramach 
usługi marketingowej określonego towaru w celu promowania 
jako świadczenia kompleksowego w świetle przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług

Organy podatkowe mogą zakwestionować kompleksowość świadczonych usług mar-
ketingowych. Przekazywanie w ramach usługi marketingowej określonego towaru 
w celu promowania danego produktu nie stanowi elementu koniecznego świadczenia 
usług marketingowych.

W uzasadnieniu wyroku z 22.03.2017 r., I FSK 1555/15, LEX nr 2287184, Naczelny 
Sąd Administracyjny wskazał, że usługi marketingowe oraz przekazywanie osobom 
trzecim nagrody w postaci towarów nie były tak ściśle ze sobą związane, istniała rów-
nież możliwość wyodrębnienia tych towarów w ramach takiej usługi marketingowej, 
dostawy towarów dokonywanej w postaci przekazywania określonych nagród. Można 
podzielić płatności na dwa elementy, tj. dokonanie nieodpłatnego przekazania towa-
rów w postaci nagród (dostawa), a także świadczenie usług marketingowych, które to 
czynności podlegają opodatkowaniu VAT jako dwa odrębne elementy. Okoliczność, 
że cena z tytułu świadczonych usług marketingowych obejmuje także wartość wy-
danej nagrody, nie daje podstaw do twierdzenia, iż wydanie nagrody nie powinno 
podlegać opodatkowaniu.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w  wyrokach NSA: z  9.01.2014 r., 
I  FSK  271/13, LEX  nr  1456937; z  15.10.2014 r., I  FSK  1443/13, LEX  nr  1598094; 
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Jrosł F. Mk – doktor nauk ekonomicznych z zakresu  nansów; doradca podatkowy; 
członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; trener szkoleń dla przedsiębior-
ców oraz organów administracji skarbowej; autor publikacji na temat cen transferowych.

Książka zawiera omówienie najczęściej występujących rodzajów transakcji i zdarzeń za-
chodzących w grupach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji specy-
 cznych, takich jak: cash pooling, produkcja kontraktowa, restrukturyzacja działalności, 
gwarancje/poręczenia, opłaty licencyjne.

W publikacji przedstawiono zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące 
do 31.12.2016 r. oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r., m.in.:
–  grupowanie transakcji,
–  de nicja transakcji i zdarzeń jednego rodzaju,
–  ustalanie przychodów za rok poprzedzający rok podatkowy,
–  opis zgodności warunków transakcji.

Ponadto w pracy zaprezentowana została metodologia sporządzania analizy danych po-
równawczych oraz omówiono bazy danych wykorzystywane do analiz. Wskazano najczęściej 
występujące ryzyka podatkowe mogące pojawić się w trakcie kontroli podatkowych/celno-
-skarbowych. Odwołano się do licznych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz 
orzecznictwa sądów administracyjnych.

Autorzy przedstawili również przykładową dokumentację podatkową krajową.

W opracowaniu opisano obowiązki tzw. sprawozdawczości podatkowej obejmującej 
m.in. uproszczony formularz CIT-TP/PIT-TP. Przedmiotem rozważań są także zagadnienia 
odnoszące się do odpowiedzialności karnej skarbowej osób  zycznych i podmiotów zbio-
rowych, których dotyczą obowiązki raportowania z zakresu cen transferowych. Omówiono 
poza tym problematykę klauzuli podwójnego opodatkowania obejmującą korekty zobo-
wiązań podatkowych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się MAP.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, 
sędziów oraz biegłych rewidentów i audytorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracow-
ników administracji podatkowej/celno-skarbowej, ekonomistów i księgowych, menedżerów 
różnych szczebli oraz przedsiębiorców.  
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