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WSTĘP

Od 1.01.2019  r. obowiązują nowe przepisy w  zakresie cen transferowych. Usta-
wodawca zdecydował się na uchylenie obowiązujących dotychczas art.  9a oraz 11 
u.p.d.o.p. oraz art.  25 i  25a u.p.d.o.f., które regulowały większość zagadnień zwią-
zanych z  cenami transferowymi. Zamiast tego wprowadził do tych ustaw nowe 
rozdziały w całości poświęcone cenom transferowym – rozdział 1a w ustawie o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz rozdział 4b w ustawie o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Zastosowanie takiego rozwiązania wynika z pewnością 
z kompleksowości przeprowadzonych zmian i nadania cenom transferowym więk-
szego znaczenia. Już począwszy od zmian wprowadzonych w  przepisach z  dniem 
1.01.2017 r., ceny transferowe przestały być tylko i wyłącznie „papierowym obowiąz-
kiem”. Stało się to głównie za sprawą nowych obowiązków informacyjnych – złoże-
nia oświadczenia o  sporządzeniu dokumentacji oraz uproszczonego sprawozdania 
CIT/TP i PIT/TP. Ten kierunek zmian jest kontynuowany w nowelizacji przepisów, 
która weszła w życie z 1.01.2019 r.

Wymiernym efektem wprowadzenia nowych przepisów może być zmniejszenie ob-
ciążeń o  charakterze biurokratycznym i  administracyjnym dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw. Takie działanie można więc odczytywać jako uproszczenie syste-
mu podatkowego. Zmniejszenie obciążeń wynika przede wszystkim z  przyjętych 
zasad określania transakcji. Odmiennie niż miało to miejsce do końca 2018 r. w celu 
ustalenia, czy dany podmiot ma obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 
transferowych, należy jedynie zweryfikować wartość realizowanej transakcji kon-
trolowanej w danym roku obrotowym.

Przypomnijmy, iż w poprzednio obowiązującym stanie prawnym weryfikacji podle-
gał zarówno rozmiar prowadzonej działalności, jak i wartość realizowanych trans-
akcji. Rozmiar prowadzonej działalności określano na podstawie sumy przychodów 
lub kosztów (wyższej z wartości) określonych zgodnie z przepisami o rachunkowo-
ści za poprzedzający rok obrotowy. Miał on wpływ na określenie progu wartości 
transakcji o charakterze istotnym oraz wpływał na złożoność obowiązku dokumen-
tacyjnego (konieczność sporządzenia analizy porównawczej czy też dokumentacji 
grupowej).
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Obecnie progi dokumentacyjne ustalone są na stosunkowo wysokim poziomie:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.

Ustawodawca zdecydował się również wprost wskazać, iż analizując wartość trans-
akcji, należy brać pod uwagę kwotę netto.

Biorąc pod uwagę tak diametralną zmianę zasad wyznaczania obowiązku podatko-
wego, za dodatkową pozytywną zmianę należy również uznać wprowadzone prze-
pisy przejściowe. Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej nowe regulacje mogą 
być stosowane już do transakcji kontrolowanych zawieranych po 31.12.2017  r. Dla 
wielu podatników oznacza to możliwość wyłączenia obowiązku sporządzenia doku-
mentacji za rok 2018. W tym miejscu warto jednocześnie zaznaczyć, że wyłączenie 
obowiązku sporządzenia dokumentacji nie jest jednoznaczne z brakiem obowiązku 
raportowania na druku CIT/TP (odpowiednio PIT/TP). Podatnicy mogą więc zna-
leźć się w  sytuacji, gdy nie sporządzają dokumentacji cen transferowych, wybiera-
jąc nowe regulacje, ale jednocześnie pozostając zobowiązanymi do stosowania reguł 
obowiązujących do końca 2018  r., w  zakresie raportowania zobowiązani będą do 
złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP. Wprowadzany formu-
larz TP-R będzie składany po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 
31.12.2018 r.

Kompleksowość zmian wynika również ze  zmieniającego się otoczenia gospodar-
czego na poziomie międzynarodowym. W  dniu 10.07.2017  r. OECD opublikowała 
zaktualizowane Wytyczne, włączając do nich efekty prac wynikających z prowadze-
nia projektu BEPS (zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu 
zysków). Zaktualizowane Wytyczne OECD uwzględniają rezultaty tych prac. Polska 
jako członek OECD zdecydowała się na odniesienie się do wypracowanych zasad 
poprzez ich bezpośrednie lub pośrednie uwzględnienie w systemie podatkowym.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1.01.2019 r. dotyczą:
1) zmiany sposobu określania kręgu podmiotów zobowiązanych do sporządzania 

dokumentacji cen transferowych –  poprzez wspomniany powyżej mechanizm 
weryfikacji jedynie na podstawie wartości transakcji przy jednoczesnym ustale-
niu wartości progowej na relatywnie wysokim poziomie;

2) wydłużenia ustawowego terminu na złożenie oświadczenia o  sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o  cenach 
transferowych –  ustawodawca zrezygnował z  dotychczasowych 3  miesięcy na 
rzecz 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego;

3) wprowadzenia zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej 
pomiędzy podmiotami krajowymi – przy spełnieniu dodatkowych warunków 
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(m.in. brak strat podatkowych) powiązane podmioty krajowe nie muszą przy-
gotowywać dokumentacji cen transferowych;

4) wprowadzenia obowiązku sporządzania analizy porównawczej – w przypadku 
gdy dana transakcja kontrolowana podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, 
wiąże się to automatycznie z obowiązkiem sporządzenia analizy porównawczej 
lub analizy zgodności;

5) możliwości bezpośredniego skorzystania z dokumentacji grupowej sporządzo-
nej przez inny podmiot w języku angielskim – podatnicy, którzy otrzymają ma-
ster file z grupy, są zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie;

6) dostosowania wymogów w zakresie treści dokumentacji w odniesieniu do stan-
dardów OECD;

7) wprowadzenia tzw.  safe harbours –  czyli zasad określania ceny transakcyjnej, 
których zastosowanie przez podatnika gwarantuje uznanie ceny lub elementu 
ceny za rynkową. Wprowadzone regulacje dotyczą tzw. usług o niskiej wartości 
dodanej oraz określania oprocentowania pożyczek;

8) wprowadzenia możliwości określania ceny rynkowej (w  uzasadnionych przy-
padkach) według innych niż wymienione w ustawie metod;

9) wprowadzenia wprost możliwości dokonywania korekty cen transferowych 
– korekta cen transferowych jest przychodem lub kosztem uzyskania przycho-
dów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy (przy spełnieniu warunków wska-
zanych w przepisach);

10) wprowadzenia mechanizmów recharakteryzacji oraz pominięcia skutków po-
datkowych transakcji –  organy podatkowe w  uzasadnionych przypadkach 
mogą uznać, iż dokonana transakcja powinna być zastąpiona przez inny rodzaj 
transakcji, lub też mogą stwierdzić, że dana transakcja nie miałaby miejsca po-
między podmiotami niepowiązanymi i z tego względu powinna być pominięta 
(uznana za niezrealizowaną);

11) wprowadzenia raportowania TP-R w formie elektronicznej – ujawniane infor-
macje mają znacznie szerszy i bardziej szczegółowy zakres.



 



 

Rozdział I

PROCES ANALIZY

1. Analiza cen transferowych

W Polsce nagminnym zjawiskiem jest redukcja procesu analizy cen transferowych je-
dynie do etapu dokumentacyjnego. W praktyce ceny transferowe nie są badane przed 
rozpoczęciem danej transakcji; pobieżnej analizy dokonuje się jedynie w  momencie 
tworzenia dokumentacji cen transferowych zgodnej z wymaganiami przepisów prawa. 
Właściwym podejściem jest szerokie zgłębienie całego procesu, począwszy od dokład-
nej i  rzetelnej analizy biznesu, poprzez zaprojektowanie całej struktury kapitałowej, 
skończywszy na stworzeniu dokumentacji, która opisze wyniki poprzednich badań. 
W tym rozdziale omówimy prawidłowe podejście do analizy cen transferowych.

Jest to o tyle ważne, że zaktualizowane Wytyczne OECD1 bardzo wyraźnie referują do 
poprawnej analizy cen transferowych poprzez uściślenie zasad tejże analizy (tzw. pro-
ces opisu transakcji, ang. delineation). Najważniejsza kwestia omawiana w tych Wy-
tycznych dotyczy podstawy analizy. Według Wytycznych podstawą oczywiście jest 
pisemny kontrakt łączący strony transakcji, lecz w  przypadku, gdy charakterystyka 
transakcji nie jest spójna z kontraktem, należy badać rzeczywiste postępowanie stron. 
Uwaga ta dotyczy zwłaszcza podziału ryzyka (szerzej omówione poniżej). Analiza ma 
na celu ustalenie istnienia tzw.  substancji komercyjnych i  finansowych relacji łączą-
cych strony (tj. mówiąc ogólnie, treści biznesowej danej transakcji).

Jak zauważa OECD w pkt 1.33 Wytycznych, istnieją dwa kluczowe aspekty analizy:
• pierwszym jest identyfikacja relacji handlowych lub finansowych między powią-

zanymi przedsiębiorstwami oraz warunków ekonomicznych i  innych istotnych 
okoliczności związanych z tymi relacjami, tak aby transakcja kontrolowana była 
dokładnie określona, opisana (tu OECD używa właśnie słowa delineation);

1 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations  2017, 10 July 
2017, https://www.oecd.org/ctp/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-20769717.htm (dostęp: 18.06.2019 r.).
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• drugim aspektem jest porównanie tych warunków z porównywalnymi transak-
cjami pomiędzy przedsiębiorstwami niepowiązanymi.

Jak widać, OECD bardzo duży nacisk kładzie na dokonanie szerokiej analizy bizneso-
wej jeszcze przed określeniem cen transferowych i przed porównaniem się z  innymi 
podmiotami. Wyraźnie stwierdza, że należy określić wszystkie istotne warunki eko-
nomiczne transakcji, nie tylko jej cenę.

1.1. Elementy analizy cen transferowych

Analiza biznesu powinna określić kontekst biznesowy, w którym działa przedsiębior-
stwo. Składa się ona z kilku elementów:
• analizy branży, w której działa przedsiębiorstwo,
• analizy otoczenia przedsiębiorstwa,
• analizy funkcjonalnej.

Innymi słowy, OECD proponuje, aby analizę cen transferowych prowadzić metodą top-
-down, tj. od ogólnych kwestii do kwestii coraz bardziej szczegółowych. Jest to niezwyk-
le ważny element analizy cen transferowych, bowiem różne przedsiębiorstwa działające 
w różnych branżach charakteryzują się różnymi modelami biznesowymi i pełnionymi 
funkcjami. Jednocześnie władze podatkowe prezentują raczej jednolite (i konserwatyw-
ne) podejście do modeli biznesowych. Tym samym to na przedsiębiorstwie ciąży zada-
nie efektywnego wyjaśnienia tego, w jakim kontekście biznesowym działa.

1.2. Analiza branży

Jest to pierwsza analiza, którą należy przeprowadzić. Zgodnie z pkt 1.34 Wytycznych 
OECD proces analizy cen transferowych wymaga szerokiego zrozumienia branży czy 
sektora, w którym działa grupa MNE. W każdym sektorze inne czynniki będą wpły-
wać na rentowność biznesu. Ta analiza powinna być sporządzona w formie przeglądu 
konkretnej grupy MNE i powinna być nakierowana na przedstawienie, w jaki sposób 
grupa MNE reaguje na czynniki wpływające na wyniki w sektorze, w tym:
• strategie biznesowe,
• rynki,
• produkty,
• łańcuch dostaw,
• wykonywane kluczowe funkcje, aktywa materialne angażowane w biznesie, istot-

ne ryzyka ekonomiczne występujące w biznesie.

OECD wskazuje, że  powyższy przegląd powinien być częścią master file (zob. 
rozdz. XVII).
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Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności władze podatkowe czerpią dane z branży, 
w której działa kontrolowany podmiot. Statystyki branży (dochodowość, obroty itd.) 
są powszechnie dostępne także dla organów podatkowych. Główny Urząd Statystycz-
ny publikuje cyklicznie raporty dotyczące podstawowych wskaźników dla każdej 
z branż opisanej kodem PKD. Warto dodać, że rozwinięte systemy podatkowe stosują 
metody analizy ryzyka bazujące m.in. na wynikach finansowych danej branży. Ozna-
cza to, że  przedsiębiorstwo działające np.  w  branży deweloperskiej osiągające straty, 
podczas gdy branża jako całość wykazuje zyski, może być podejrzane z punktu widze-
nia kontroli cen transferowych.

Tym samym prawidłowa analiza cen transferowych ma swoje oparcie również w ana-
lizie branży. Do jej przeprowadzenia wskazane jest używanie raportów zewnętrznych, 
z których wynikają cykl życia branży oraz perspektywy jej rozwoju.

1.3. Analiza przedsiębiorstwa

W następnym kroku analiza zawęża się z branży na konkretne przedsiębiorstwo. W ra-
mach tej analizy należy określić, czym konkretne przedsiębiorstwo się zajmuje (czy 
jest producentem, podmiotem handlowym, dystrybutorem, agentem itd.). W  ramach 
tej analizy należy dokonać m.in. analizy otoczenia danego przedsiębiorstwa. Otocze-
nie przedsiębiorstwa, zwane też środowiskiem biznesowym, otoczeniem biznesowym, 
otoczeniem rynkowym, zostało zdefiniowane jako „ogół czynników fizycznych i  spo-
łecznych, które są brane pod uwagę bezpośrednio w  zachowaniu decyzyjnym jedno-
stek w organizacji”2. Przyjmuje się generalnie, że otoczenie przedsiębiorstwa obejmuje 
tzw. otoczenie bliższe i otoczenie dalsze. W ramach tej analizy należy badać uwarun-
kowania gospodarcze i  środowisko biznesowe, w  jakim działa podatnik. Przykładowe 
aspekty otoczenia przedsiębiorstwa podlegające analizie przedstawia rysunek 1.1.

Rysunek 1.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Otoczenie dalsze

Otoczenie bliższe

PrzedsiębiorstwoKlienci

Konkurenci

Dostawcy

Instytucje

Uwarunkowania społeczne

Uwarunkowania infrastrukturalne

Uwarunkowania polityczne

Uwarunkowania kulturowe

Uwarunkowania demograficzne

Uwarunkowania prawne

Źródło: opracowanie własne.

2 Duncan R.B., Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, 
„Administrative Science Quarterly” 1972/17(3).
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W publikacji uwzględniono obowiązujące od 1.01.2019 r. zagadnienia z zakresu cen transfe-
rowych. Przeanalizowano zarówno mechanizmy ustalania cen transferowych, jak i sposoby 
weryfikacji ich rynkowości. 

Opracowanie zawiera również przykłady dokumentacji i analizy porównawczej.

Książka łączy w sobie kilka spojrzeń na zagadnienie cen transferowych. Kluczowa jest perspekty-
wa zarządcza, bowiem publikacja ma charakter praktyczny i jest przeznaczona dla osób zajmu-
jących się cenami transferowymi w działalności gospodarczej. Ponadto obejmuje ona zarówno 
perspektywę ekonomiczną, niezwykle ważną w sporach z organami podatkowymi, jak i spojrze-
nie prawne, zwłaszcza w zakresie sankcji karnych za niewypełnianie obowiązków związanych 
z cenami transferowymi.

Autorzy omawiają m.in. takie zagadnienia jak:
− raportowanie dotyczące cen transferowych,
− obowiązki dokumentacyjne,
− ceny transferowe w transakcjach finansowych, 
− restrukturyzacja działalności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,
− sposoby kalkulacji wskaźników finansowych,
− korekty cen transferowych,
− świadczenie usług i umowy o podziale kosztów,
− wytyczne dotyczące wartości niematerialnych,
− sankcje w przypadku naruszenia przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami,
− raportowanie schematów podatkowych (MDR),
− porozumienia cenowe,
− ekonomiczne podstawy szacowania cen transferowych.

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych oraz osób zajmujących się zagadnie-
niem cen transferowych w działalności gospodarczej: kontrolerów finansowych, dyrektorów 
finansowych i księgowych.
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