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Wstęp

Od roku 2019 obowiązują zmienione, bardziej szczegółowe regulacje w zakresie cen trans-
ferowych. W dużej liczbie przypadków zmiany przepisów wymuszają na wielu podatni-
kach konieczność pierwszego bezpośredniego kontaktu z tym zagadnieniem i podjęcie 
pierwszych, niejednokrotnie bardzo trudnych, kroków związanych z wypełnieniem obo-
wiązków nałożonych przepisami. Z kolei inni podatnicy, którzy od wielu lat powielają 
treść przygotowanej dokumentacji, mogą być zaskoczeni zakresem, jaki obecnie obejmuje 
ta dokumentacja. Zaskoczenie niejednokrotnie może być pozytywne ze względu na fakt, 
że nowe przepisy mogą wyłączać obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do ich dzia-
łalności jako całości lub w odniesieniu do wielu transakcji, które dotychczas były objęte 
obowiązkiem dokumentacyjnym.

Regulacje, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r., a zostały doprecyzowane w 2020 r., 
mają na celu przede wszystkim zawężenie obowiązku dokumentacyjnego do większych 
podmiotów i poprawienie jakości informacji przekazywanych organom podatkowym. 
Z drugiej strony jednak zmiany te rozszerzają zakres samej dokumentacji o trudne do 
przygotowania analizy porównawcze.

Główne zmiany, które obowiązują od 2019 r., dotyczą w szczególności:
• uregulowania w sposób odmienny niż dotychczas kryteriów warunkujących powsta-

nie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,
• wprowadzenie ścisłych reguł przeprowadzania analizy cen transferowych,
• położenie nacisku raczej na analizę danych, nie zaś na opis transakcji.

Zmiany wprowadzane w przepisach od 2019 r. wymuszają na podatnikach zwrócenie na 
tę kwestię znaczącej uwagi, podobnie jak w przypadku przygotowania zeznania rocznego 
czy też sprawozdania finansowego.

Celem niniejszej publikacji jest poprowadzenie podatników przez przepisy dotyczące cen 
transferowych w sposób praktyczny. Podatnicy, którzy są zobligowani do sporządzenia 
dokumentacji, dowiedzą się z niej:
• przygotowanie jakich dokumentacji jest dla nich obowiązkowe,
• jakie informacje powinny zostać przekazane w treści dokumentacji, aby prawidłowo 

wywiązać się z obowiązku jej sporządzenia,
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• jakie obowiązki sprawozdawcze wynikają z przepisów o cenach transferowych,
• jak i kiedy należy dokumentację aktualizować.

Książka zawiera przede wszystkim przykładowe wzory dokumentacji, które mogą być 
wykorzystane przez podatników przy spełnianiu obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa. Dobór dokumentowanych rodzajów transakcji jest na tyle szeroki, że wierzymy, 
iż oddawana w Państwa ręce treść będzie miała uniwersalny charakter. Przedstawione 
przykładowe dokumentacje są efektem doświadczeń i wieloletniej pracy zespołu autorów. 
Pragniemy podkreślić, że przedstawione dokumentacje stanowią jedynie wzory, które mają 
charakter poglądowy. Każdy z przypadków omówionych w niniejszej książce powinien 
być analizowany przez Czytelników indywidualnie z uwzględnieniem zapisów umów 
łączących kontrahentów, rzeczywistego sposobu realizacji tychże umów oraz danych fi-
nansowych. W szczególności dane finansowe użyte w niniejszej publikacji mają charakter 
jedynie poglądowy i nie mogą zastępować analiz ekonomicznych czy analiz porównywal-
ności transakcji. Ponadto, ze względu na i tak dużą objętość książki zdecydowaliśmy się na 
zamieszczenie jednego wzoru analizy porównawczej. Celem tej książki jest zarysowanie 
podstawowych zasad i reguł sporządzania dokumentacji, nie zaś podanie rozwiązania 
każdego przypadku z osobna, co i tak byłoby niemożliwe. Analizę taką jednak należy 
sporządzać dla wszystkich transakcji.

Niniejsza książka to także przegląd metod i technik, które mogą być zastosowane podczas 
analiz cen transferowych. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że zastosowanie każdej 
z tej metody zależy od faktów i okoliczności („facts and circumstances” – to sformuło-
wanie pojawia się w Wytycznych OECD 118 razy, jest więc tylko nieco mniej istotne od 
analizy danych) danej sprawy. Ponadto zwracamy uwagę, że omówienie tych metod nie 
jest przejawem chęci matematyzowania praktyki cen transferowych. Niemniej tam, gdzie 
można zastosować metody analityczne, powinniśmy to robić zgodnie ze sztuką. W tym 
i tylko w tym kontekście przedstawiamy w niniejszej publikacji wiele metod i narzędzi 
statystycznych. Ich użycie musi być każdorazowo dopasowane do konkretnego przypadku. 
Kod napisany w programie R jest dostępny pod adresem https://rpubs.com/RadekPiekarz/



Rozdział I

DEFINICJE LEGALNE

1. Obszary badawcze

Ceny transferowe to regulacje dotyczące transakcji kontrolowanych pomiędzy podmio-
tami powiązanymi. Z tego też względu bardzo istotne jest prawidłowe określenie:
1) czym jest cena transferowa,
2) co to są podmioty powiązane,
3) jak należy identyfikować transakcję kontrolowaną.

Wszystkie te pojęcia są istotne z punktu widzenia zagadnienia cen transferowych. Ich 
prawidłowa interpretacja pozwala na identyfikację obowiązków związanych z cenami 
transferowymi, takimi jak sporządzenie dokumentacji cen transferowych, konieczność 
złożenia oświadczenia czy też informacji o cenach transferowych.

2. Podmioty powiązane

2.1. Pojęcie powiązania i jego rodzaje

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 1 pkt u.p.d.o.f. podmioty po-
wiązane definiowane są jako podmioty:
1) z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny pod-

miot, lub
2) na które wywiera znaczący wpływ:

a) ten sam inny podmiot lub
b) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywie-

rającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot
3) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
4) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej 

– spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.
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Za podmioty powiązane uznaje się również podmioty działające w ramach tak zwanych 
sztucznych struktur. Zgodnie z art. 11a ust. 4 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 4 pkt u.p.d.o.f. 
jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymy-
wane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie 
strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, 
pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

Rysunek 1.1. prezentuje wskazane w przytoczonych powyżej przepisach rodzaje powiązań.

Rysunek 1.1. Rodzaje powiązań

Źródło: opracowanie własne.

Należy stwierdzić, że powiązania rozpoznawane są: 
1) ze względu na wywieranie znaczącego wpływu – jest to kategoria najbardziej rozbu-

dowana i szczegółowa obejmująca powiązania zarówno kapitałowe, jak i o charakterze 
osobowym,

2) na poziomie relacji pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem,
3) na poziomie relacji pomiędzy podatnikiem i jego zagranicznym zakładem,
4) w przypadku wykrycia sztucznych struktur, w ramach których starano się ukryć 

powiązania pomiędzy stronami transakcji.

Powiązania w relacji wspólnik i spółka osobowa, której jest on wspólnikiem, oraz po-
datnik i jego zagraniczny zakład są łatwo identyfikowalne i nie wymagają szczególnego 
omówienia. Pozostałe dwie kategorie powiązań są dużo bardziej skomplikowane. Z tego 
względu warto omówić je szczegółowo. 



212. Podmioty powiązane

2.2. Powiązania wynikające z wywierania znaczącego 
wpływu

Nie wystarczy jednak samo zidentyfikowanie istnienia powiązania. Istotne jest, aby powią-
zanie to miało określony charakter, ale też i „stopień”. Przepisy wskazują na konieczność 
spełnienia przesłanki znaczącego wpływu.

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym 

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych de-

cyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powi-
nowactwa do drugiego stopnia.

Wspomniany charakter powiązania to trzy kategorie sytuacji:
1) powiązania o charakterze kapitałowym i zarządczo-kontrolnym – bezpośrednie i po-

średnie,
2) powiązania o charakterze osobowym – faktyczny wpływ,
3) powiązania o charakterze osobowym – rodzinne.

Z kolei stopień powiązań to:
1) przy powiązaniach o charakterze kapitałowym – co najmniej 25%: 

a) udziałów w kapitale, lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządczych, lub 
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym 

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych; 
2) przy powiązaniach o charakterze osobowym;

a) faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych 
decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposia-
dającą osobowości prawnej,

b) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub po-
winowactwa do drugiego stopnia.

2.2.1. Powiązania bezpośrednie lub pośrednie

Przepisy wskazują na bezpośrednie lub pośrednie powiązanie poprzez wywieranie zna-
czącego wpływu. Bezpośredni stopień powiązań dotyczy relacji, w której identyfikowane 
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są dwa podmioty. Jest to więc np. typowa relacja pionowa, w której jeden podmiot ma 
możliwość decydowania o działalności drugiego podmiotu. 

Rysunek 1.2. Powiązanie bezpośrednie

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei drugi ze wskazanych rodzajów powiązań (powiązanie pośrednie) dotyczy sytuacji, 
w której występować muszą co najmniej trzy podmioty. Relacja powiązania występuje 
w takim przypadku pomiędzy wszystkimi podmiotami, z tym że powiązanie pośrednie 
wynika z istnienia powiązania o charakterze bezpośrednim (kapitałowym lub osobowym) 
na wyższym poziomie.

 Podmiot A posiada bezpośredni udział kapitałowy w podmiocie B na poziomie 
30%. Podmiot A posiada również bezpośredni udział kapitałowy w podmiocie C 

na poziomie 40%. Podmioty B i C powiązane są w sposób pośredni poprzez podmiot 
A. Podmiot A spełnia definicję „innego podmiotu” wywierającego znaczący wpływ na 
podmioty B i C. Jest to przypadek powiązania pośredniego kapitałowego.

Powiązanie pośrednie może mieć różny charakter – występować w relacji „łańcucha pod-
miotów”, jak również dotyczyć relacji np. pomiędzy spółkami siostrami.

Rysunek 1.3. Powiązanie pośrednie – „łańcuch podmiotów”

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1.4. Powiązanie pośrednie – pomiędzy spółkami siostrami

Źródło: opracowanie własne.

2.2.2. Powiązania o charakterze kapitałowym 
i zarządczo-kontrolnym

W przypadku powiązań o charakterze właścicielskim istotne jest spełnienie progu na 
poziomie co najmniej 25%. W odróżnieniu od dotychczasowego brzmienia przepisów 
próg ten nie odnosi się jednak tylko i wyłącznie do udziału kapitałowego (posiadanie 
udziałów lub akcji). Wprowadzono dodatkowe kategorie, dla których ustalany jest próg 
25%. Są nimi:
1) udział w prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
2) prawo do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywa (w tym jednostki 

uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne). 

Z uzasadnienia do ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.)1 wynika, iż 
rozszerzenie katalogu instrumentów kreujących powiązania o charakterze kapitałowym 
miało na celu odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej i obecności różnego rodza-
ju struktur w grupach kapitałowych. Wprowadzona zmiana ma umożliwić rozszerzenie 
obowiązku dokumentacyjnego na szerszy katalog struktur kapitałowych. W założeniu 
regulacja ma umożliwić rozpatrywanie w kategorii istnienia powiązań struktur, w których 
występuje np. fundusz inwestycyjny lub fundacja. Wykorzystanie takich podmiotów nie 
będzie powodowało przerwania łańcucha powiązań. 

Sposób obliczania udziału pośredniego

Posiadanie pośrednio udziału lub prawa oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada 
w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej 

1 VIII kadencja, druk sejm. nr 2860.
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