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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Źródła prawa i wytyczne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 

ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 

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 2019 r. poz. 505 

ze zm.)
o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
pr. aut. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1191 ze zm.)
pr. dew. – ustawa z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 160)
pr. przed. – ustawa z 6.03.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.)
p.s.w.n. – ustawa z  20.07.2018 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. 

poz. 1668 ze zm.)
p.z.p. – ustawa z  29.01.2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2018 r. 

poz. 1986 ze zm.)
r.c.t.o.f. – rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transfero-

wych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2502)
r.c.t.o.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transfero-

wych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2491)
r.d.c.t.o.f. – rozporządzenie Ministra Finansów z  21.12.2018 r. w  sprawie dokumenta-

cji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 
(Dz.U. poz. 2509)

r.d.c.t.o.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z  21.12.2018 r. w  sprawie dokumenta-
cji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz.U. poz. 2479)



18 Wykaz skrótów

r.i.c.t.o.p. – rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o ce-
nach transferowych w  zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz.U. poz. 2487)

u.d.p.p.w. – ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 688)

u.KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 768 ze zm.)

u.o. – ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.)
u.o.a.n. – ustawa z  20.07.2000 r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych in-

nych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.)
u.o.p. – ustawa z  29.07.2005 r. o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania in-

strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół-
kach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

u.o.p.z. – ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628)

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 2019 r. poz. 865 ze zm.)

u.p.t.u. – ustawa z  11.03.2004 r. o  podatku od towarów i  usług (Dz.U. z  2018 r. 
poz. 2174 ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
u.s.p. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
ustawa 
nowelizująca

– ustawa z  23.10.2018 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Or-
dynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193)

u.w.i.p. – ustawa z  9.03.2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z  innymi pań-
stwami (Dz.U. z 2019 r. poz. 648 ze zm.)

Wytyczne OECD – Wytyczne w  sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonaro-
dowych oraz administracji podatkowych, lipiec 2017 r. (OECD, Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
July 2017)

2. Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TS – Trybunał Sprawiedliwości
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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3. Czasopisma i publikatory

BIP – Biuletyn Informacji Podatkowej
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy

4. Inne skróty

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
GUS – Główny Urząd Statystyczny
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
NBP – Narodowy Bank Polski
NIP – numer identyfikacji podatkowej
PGK – podatkowa grupa kapitałowa
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
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WSTĘP

Procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej oparte są na transferze pie-
niądza. Przepływ pieniądza służy realizacji celów przedsiębiorstwa. Z kolei funkcja 
celu stanowiąca kryterium podejmowania racjonalnych decyzji dotyczy w głównej 
mierze maksymalizacji zysku, a dążenie do osiągnięcia zysku jest tradycyjnym kry-
terium decyzyjnym przedsiębiorstw ekonomii neoklasycznej1.

Celem większości przedsiębiorstw w krótkim okresie jest maksymalizacja zysku, na-
tomiast w perspektywie długoterminowej (brak stabilności otoczenia ekonomicz-
nego, regulacji prawnych) celem przedsiębiorstwa może być zachowanie dotychcza-
sowego udziału w rynku, utrzymanie liczby kontrahentów czy przychodów rocznych, 
a niejednokrotnie również wskaźników finansowych, w szczególności kluczowych 
wskaźników rentowności.

Analiza przedsiębiorstwa może być oparta na podejściu przedmiotowym lub 
behawioralnym. Podejście behawioralne (podmiotowe) koncentruje się w głównej 
mierze na indywidualności podmiotu, jego odrębności na tle otoczenia, ekonomicz-
nych interesów i wartości, jakimi się kieruje2. Jednym z celów analizy ekonomicznej 
przedsiębiorstwa jest wskazanie jego roli i miejsca na tle branży, w jakiej prowadzi 
działalność.

Realizacji celów zarówno krótkoterminowych, jak i długoletnich służą transfery ka-
pitału: aktywów materialnych, w formie finansowej lub aktywów niematerialnych. 
Dokonywanie transferów dotyczy podmiotów działających w grupach kapitałowych. 
Przerzucaniu aktywów materialnych lub usług pomiędzy podmiotami definiowa-
nymi jako podmioty powiązane towarzyszą często cele podatkowe. Zmniejszanie zo-
bowiązań podatkowych w krótkim okresie lub zwiększanie straty podatkowej w celu 
wykorzystania jej do optymalizacji podatkowej w dłuższej perspektywie czasowej 
naraża przedsiębiorstwa na ryzyko doszacowania podatku. W szczególności przed-

1 J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa 2005, s. 16.
2 J. Komorowski, Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne, Warszawa 2012, s. 26.
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siębiorstwa działające w dużych grupach międzynarodowych narażone są na ryzyko 
weryfikacji sposobu kalkulacji cen przepływów transakcyjnych.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w celu ochrony rynku, gospoda-
rek państw będących członkami OECD, wydaje rekomendacje (wytyczne) w zakresie 
sposobu dokumentowania transakcji grupowych. Na podstawie takich wytycznych 
polski ustawodawca wprowadził stosowne przepisy regulujące obowiązki sprawo-
zdawcze nakładane na podmioty powiązane. W związku ze zmieniającymi się re-
komendacjami OECD również w Polsce dochodzi w ostatnich latach do częstych 
zmian przepisów.

Ostatnie zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r., wprowadziły nowe obo-
wiązki dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych, zmieniły hierarchiczność 
wyboru metody weryfikacji ceny transferowej, zmieniły zasady raportowania oraz 
wprowadziły nowe instytucje regulacyjne (m.in. safe harbours, secret comparables, 
recharateryzację i pominięcie transakcji, korektę cen transferowych). Obowiązki na-
łożone przez ustawodawcę na podmioty rozumiane jako podmioty powiązane obej-
mują w szczególności obowiązek sporządzania podatkowej dokumentacji krajowej, 
dokumentacji grupowej czy też informacji o cenach transferowych TP-R (Transfer 
Pricing Report).

Prezentowana publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące cen transferowych 
w ujęciu encyklopedycznym. Jest to zarazem pierwsza publikacja na rynku wydaw-
niczym, która omawia zagadnienie podmiotów powiązanych oraz obowiązków spra-
wozdawczych z zakresu cen transferowych w strukturze hasłowej.

Leksykon zawiera omówienie haseł, które zostały sformułowane na podstawie ak-
tów normatywnych. Przy wyborze haseł posłużono się w szczególności przepisami 
ustaw oraz rozporządzeń dotyczących osób prawnych (analogiczne regulacje dotyczą 
podatników ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Kluczem doboru 
haseł była analiza istotnych z punktu widzenia autorów pojęć dobranych z następu-
jących aktów:
 – rozdziału 1a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.),
 – rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych 

w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2491),
 – rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen 

transferowych w  zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 
poz. 2479),

 – rozporządzenia Ministra Finansów z  21.12.2018 r. w  sprawie informacji o  ce-
nach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 
poz. 2487),
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 – rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eli-
minowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmio-
tów powiązanych w  zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 
poz. 2474),

 – obwieszczenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju 
bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie po-
datku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób praw-
nych (M.P. poz. 1286),

 – rozporządzenia Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów 
i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600),

 – rozporządzenia Ministra Finansów z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podat-
kowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 68).

Leksykon omawia w sposób zwięzły kluczowe zagadnienia z zakresu cen transfe-
rowych i może stanowić źródło wiedzy zarówno dla praktyków (doradców podat-
kowych, przedstawicieli organów podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, 
księgowych, finansistów), jak i dla studentów, wykładowców, trenerów szkolenio-
wych. Jednocześnie w przypadku konieczności poszerzenia informacji prezentowa-
nych w niniejszym Leksykonie zachęcam w imieniu autorów do sięgnięcia do innych 
publikacji naszego autorstwa.

Jarosław F. Mika
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A

Aktualizacja dokumentacji podatkowej

Aktualizacja dokumentacji podatkowej jest sposobem ujawnienia danych dotyczą-
cych transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji 
podatkowej, które są kontynuowane w kolejnych latach podatkowych. Lokalna do-
kumentacja cen transferowych, która odnosi się do dokumentowanej transakcji, pod-
lega okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy1. 
Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby 
odzwierciedlała ona rzeczywisty przebieg transakcji wraz ze wszystkimi istotnymi 
zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji2.

Aktualizacja lokalnej dokumentacji cen transferowych

W  znowelizowanych przepisach z  zakresu cen transferowych obowiązujących od 
1.01.2019 r. nie ma przepisu odnoszącego się wprost do aktualizacji lokalnej doku-
mentacji cen transferowych. Na podstawie art. 11k ust. 1 u.p.d.o.p. i odpowiednio 
art. 23w ust. 1 u.p.d.o.f. podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lo-
kalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny 
transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty 
niepowiązane. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej3 brak ure-
gulowania tej kwestii wynika wprost z przywołanego przepisu i z tego, iż podatnik 
objęty obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie lokalnej dokumentacji cen trans-
ferowych zobowiązany jest do składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji 
dla transakcji, które są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym. Podmiot powiązany 
powinien więc po zakończeniu każdego roku obrotowego zweryfikować, dla jakich 
transakcji kontrolowanych powstał obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji 

1 M. Kaniewska  -Środecka, Zarządzanie ryzykiem cen transferowych, Warszawa 2018, rozdział II, s. 5.
2 Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 28.03.2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podat-

kowej, DCT.8201.6.2018 (Dz.Urz. MF poz. 32).
3 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 2860, s. 201.

1.
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cen transferowych, i przygotować odpowiednią dokumentację cen transferowych. 
Jeżeli podmiot powiązany ma już sporządzoną lokalną dokumentację cen transfe-
rowych danej transakcji kontrolowanej objętej obowiązkiem dokumentacyjnym za 
rok ubiegły, to nie musi jej sporządzać od podstaw. Dokonuje jedynie jej aktualiza-
cji poprzez uwzględnienie wszystkich ewentualnych zmian w porównaniu z rokiem 
poprzednim.

Aktualizacja analizy porównawczej lub analizy zgodności

Nowe regulacje w art. 11r u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 23zd u.p.d.o.f. odnoszą się do 
aktualizacji analizy porównawczej lub analizy zgodności, czyli jednego z elemen-
tów lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami 
analiza porównawcza lub analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż 
co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływa-
jącym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia 
tej zmiany. Z przedmiotowego uregulowania wynika, że co do zasady analiza cen 
transferowych, będąca jednym z elementów lokalnej dokumentacji cen transfero-
wych, podlega aktualizacji co 3 lata. W sytuacji gdy dojdzie do zmiany otoczenia 
ekonomicznego, aktualizacja analizy porównawczej lub analizy zgodności winna 
zostać dokonana w roku zaistnienia tej zmiany. Wprowadzona regulacja utrzymuje 
więc dotychczasowy obowiązek dokonywania aktualizacji analizy porównawczej nie 
rzadziej niż raz na 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych uzasadnia ak-
tualizację z większą częstotliwością.

W przepisach obowiązujących od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w art. 25a ust. 2g u.p.d.o.f. 
oraz art. 9a ust. 2g u.p.d.o.p. wskazane było, iż „dokumentacja podatkowa dotycząca 
kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej 
niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia 
zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z za-
strzeżeniem ust. 2h”.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Na podstawie przywołanej regulacji Minister Finansów wydał interpretację ogólną 
z 28.03.2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej, DCT.8201.6.2018 
(Dz.Urz. MF poz. 32). Wydana interpretacja ogólna odnosi się przede wszystkim do 
wątpliwości związanych z aktualizacją dokumentacji podatkowych transakcji finan-
sowych, poręczeniowych, które po dacie zawarcia i po ustaleniu warunków współ-
pracy często są realizowane na przestrzeni wielu  lat. Interpretacja ta ma również 
zastosowanie do wszystkich transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w ko-
lejnym roku lub kolejnych latach podatkowych.



Aktualizacja dokumentacji podatkowej 27

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów transakcje finansowe, np. pożyczki, 
kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia, są co do zasady transakcjami kon-
tynuowanymi w kolejnych latach podatkowych. W takim przypadku dokumentacja 
podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia 
powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok 
podatkowy. Zatem w przypadku gdy w trakcie realizacji transakcji dojdzie np. do 
przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek lub udzielenia kolejnej transzy po-
życzki lub kredytu, lub zmiany wysokości oprocentowania, lub zmiany jakichkolwiek 
innych istotnych parametrów transakcji, podatnik jest obowiązany do uwzględnienia 
informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej.

W interpretacji wskazano również, iż w przypadku transakcji lub innych zdarzeń 
kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu 
dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o któ-
rej mowa powyżej, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji doku-
mentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Efektem takiej aktuali-
zacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, 
uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub in-
nych zdarzeń, jak i podatnika.

Konieczność dokonywania okresowych przeglądów i aktualizacji odnosi się także do 
transakcji lub innych zdarzeń, które rozpoczęły się przed dniem 1.01.2017 r., a któ-
rych skutki w dalszym ciągu trwają.

W związku z powyższym zmiany istotnych parametrów danej transakcji w trakcie 
jej realizacji nie oznaczają konieczności przygotowywania dokumentacji przedmio-
towej transakcji od podstaw. Jeżeli miały one miejsce, powinny zostać uwzględnione 
i szczegółowo opisane w aktualizacji dokumentacji podatkowej. W sytuacji gdy w wy-
niku przeglądu okaże się, że nie nastąpiły istotne zmiany, podatnicy i tak powinni 
zaktualizować dokumentację podatkową o takie informacje jak m.in. aktualne na 
dany rok podatkowy dane finansowe.

Przepisy przejściowe

Na podstawie art. 27 ustawy nowelizującej, który ma charakter przepisu przejścio-
wego, analizy danych porównawczych lub opisy zgodności warunków transakcji oraz 
innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi sporządzone przez podatni-
ków przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują aktualność przez 3 ko-
lejne lata od daty sporządzenia, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu 
znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie prze-
glądu w roku zaistnienia tej zmiany. W takim przypadku podatnik sporządza ana-
lizę porównawczą lub analizę zgodności w sposób określony przez niniejszą ustawę.
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Jarosław F. Mika – doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja fi nanse); doradca podatkowy, członek 
Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów 
administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę 
magisterską w zakresie prawa podatkowego, organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podat-
kowych; specjalizuje się w rozliczaniu transakcji fi nansowych oraz usługowych prowadzonych przez 
podmioty powiązane; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych.

W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym 
obowiązującym od 1.01.2019 r. Książka jest zbiorem haseł wraz z ich opisami i przykładami.
W opracowaniu skomentowano defi nicje odnoszące się do:
–  metod szacowania cen transferowych,
–  restrukturyzacji działalności,
–  informacji o cenach transferowych (TP-R), do której złożenia zobligowani będą podatnicy 

do transakcji kontrolowanych w 2019 r.
Autorzy przedstawiają m.in. następujące pojęcia: alokacja kosztów usług wewnątrzgrupowych, 
analiza rezydualna, bazowa stopa procentowa, czynniki makro- i mikroekonomiczne, dystrybutor 
o ograniczonych i rozbudowanych funkcjach i ryzykach, etapy badania porównywalności, handlo-
wa baza danych, kategorie transakcji kontrolowanych, komercyjna baza danych, korekta pierwotna 
i wtórna dochodów podatnika, kryterium czystości kapitałowej, niepodatkowe metody szacowania 
cen, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, polityka zarządzania 
płynnością, rynkowa wartość wskaźnika fi nansowego, transakcje z rajami podatkowymi, wynik 
fi nansowy, zwolnienie transakcji objętych uprzednim porozumieniem cenowym.
Leksykon będzie stanowił źródło wsparcia podczas:
–  realizacji projektów z zakresu cen transferowych,
–  interpretacji przepisów podatkowych,
–  analiz związanych z orzecznictwem,
–  identyfi kacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w ramach prowadzonych badań audy-

torskich,
–  samodzielnego sporządzania dokumentacji podatkowych oraz analiz porównawczych.
Autorami publikacji są konsultanci podatkowi Instytutu Cen Transferowych, którzy doradzają przed-
siębiorstwom w sporządzaniu analiz porównawczych, przygotowywaniu dokumentacji podatkowych 
krajowych, grupowych oraz rozliczaniu podatkowym transakcji specyfi cznych, w szczególności 
transakcji usługowych i fi nansowych.
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, a także dla ad-
wokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów 
księgowych, fi nansowych, controllingu, jak również biegłych rewidentów oraz audytorów.
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