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Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. [Adresaci rozporządzenia]
1. Przepisy rozporządzenia regulują sposób i tryb określania, w drodze oszaco-

wania dochodów, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych, oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego 
opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio przy określaniu części do-
chodu podatnika niemającego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność poprzez położony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, oraz podatnika posiadające-
go miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pro-
wadzącego działalność poprzez zagraniczny zakład położony na terytorium innego 
państwa, podlegającej przypisaniu temu zakładowi.

3. Stosowanie uregulowań zawartych w przepisach rozporządzenia ma na celu 
określenie praz opodatkowanie dochodów, które mogą być racjonalnie uznane za 
uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku podmiotów ma-
jących miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
również dochodów uzyskanych za granicą, jeżeli racjonalnie mogą być przypisane 
tym podmiotom.

4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których 
cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wy-
danych na ich podstawie aktów normatywnych.

I. Uwagi ogólne

1. Treść rozporządzenia – uwagi ogólne. Rozporządzenie z 10.9.2009 r.1 reguluje 
zasady określania przez właściwe organy kontroli (urzędy skarbowe, izby skarbowe oraz 
urzędy kontroli skarbowych2) dochodów uzyskiwanych w ramach transakcji wewnątrz-

1 Niniejsze rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.6.2013 r. zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszaco-
wania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty 
zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768).

2 Pełne nazwy to: naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor izby skarbowej, dyrektor urzędu skarbowego.
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grupowych przez podmioty będące podatnikami CIT. Rozporządzenie definiuje i charak-
teryzuje metody szacowania cen transferowych, przedstawia metodologię sporządzania 
analizy porównywalności oraz opisuje zasady rynkowego rozliczania transakcji specy-
ficznych, w szczególności transakcji niematerialnych (§ 19) i finansowych (§ 21).

Treść rozporządzenia reguluje sposoby i tryb określania dochodów w drodze osza-
cowania w stosunku podmiotów powiązanych przeprowadzających transakcje, w warun-
kach opisanych w art. 9a PDOPrU. Z uwagi na obowiązywanie od 1.1.2017 r.3 nowych 
przepisów dotyczących cen transferowych zmieniona została lista przesłanek, których 
spełnienie obliguje podmioty do sporządzania dokumentacji podatkowych cen transfero-
wych. I tak do 31.12.2016 r. rozpoznanie obowiązku posiadania dokumentacji podatko-
wych było identyfikowane po spełnieniu poniższych przesłanek:
 1) podmioty zdefiniowane są stosownie do art. 11 PDOPrU jako podmioty powiązane, 

z tymże w przypadku powiązań kapitałowych bezpośrednich i pośrednich minimalny 
próg powiązań wynosi 5%;

 2) wartość transakcji pomiędzy podmiotami przekroczyła w danym roku podatkowym 
progi limitów zakreślone przez art. 9 ust. 2 PDOPrU;

 3) przekroczenie jednego z 4 progów obrotów wynika z:
a) zawartej umowy lub
b) dokonania faktycznej zapłaty.
Od 1.1.2017 r. zgodnie z zapisami nowej ustawy obowiązek sporządzenia i posiada-

nia dokumentacji podatkowych rozpoznaje się po spełnieniu 4 poniższych przesłanek:
 1) podmioty zdefiniowane są stosownie do art. 11 PDOPrU jako podmioty powiązane, 

z tym że w przypadku powiązań kapitałowych bezpośrednich i pośrednich minimal-
ny próg powiązań wynosi 25%;

 2) przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów RachunkU, ustalone na podstawie 
prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok po-
datkowy równowartość 2 000 000 EUR;

 3) wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza w roku podatko-
wym równowartość 50 000 EUR;

 4) wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju wynik z umowy, innego dokumentu 
lub faktury lub faktycznej zapłaty.

II. Progi limitów do 31.12.2016 r.

1. Uwagi ogólne. Definicja podmiotów powiązanych omówiona została w § 1. Progi 
limitów zakreślone zostały w art. 9a ust. 2 PDOPrU. Zgodnie z powołanym przepisem 
wyróżniamy 4 progi limitów:
 1) 20 000 EUR,

3 Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 
ze zm.) znowelizowana 9.10.2015 r.
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 2) 30 000 EUR,
 3) 50 000 EUR,
 4) 100 000 EUR.

2. Limit 20 000 EUR. Najniższy z limitów wynoszący 20 000 EUR dotyczy trans-
akcji dokonywanych przez podmioty polskie posiadające nieograniczony obowiązek po-
datkowy (art. 3 PDOPrU) z podmiotami mającymi siedziby w krajach i na terytoriach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wyspecyfikowanymi w rozporządze-
niu Ministra Finansów z 23.4.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosują-
cych szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 599), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów 
z 9.4.2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkuren-
cję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 493). Limit 20 000 EUR dotyczy wszystkich transakcji rodzajowych (suma trans-
akcji materialnych i niematerialnych), w wyniku których podmiot polski dokonuje za-
płaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Aby spełniona 
została przesłanka dotycząca limitu wystarczy, że transakcje przeprowadzone są z pod-
miotem mającym swoją siedzibę w jednym z krajów lub terytoriów stosujących szkodli-
wą konkurencje podatkową. Nie musi to zatem być podmiot powiązany w myśl art. 11 
PDOPrU z podmiotem polskim.

3. Limit 30 000 EUR. Drugi z limitów wynosi 30 000 EUR i obejmuje sumę warto-
ści wszystkich transakcji niematerialnych, a zatem transakcji usługowych i finansowych. 
Wypełnienie normy dotyczącej tego limitu wymaga, aby transakcje dokonane były mię-
dzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 PDOPrU. Zarówno w doktrynie, 
jak i orzecznictwie nie ma zgodności co do sposobu sumowania wartości rodzajów 
transakcji niematerialnych. Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 2 pkt 2 PDOPrU do pro-
gu 30 000 EUR zaliczane są wartości wszystkich transakcji przeprowadzonych pomię-
dzy podmiotami powiązanymi w ramach transakcji niematerialnych. Należy sumować 
wszystkie transakcje niematerialne i jeżeli suma przekracza próg ustawowy, obowiązko-
wi dokumentacyjnemu podlegają wszystkie transakcje sumowane, nawet jeśli pojedyn-
cza transakcja jest mniejsza od 30 000 EUR.

Na gruncie litery przepisu, tj. art. 9a ust. 2 pkt 2 PDOPrU, ustawodawca dwukrotnie 
wskazuje na łączną kwotę (wartość) świadczeń, czyli na sumę tych wartości. Dodatkowo 
należy zauważyć, iż na gruncie literalnej wykładni art. 9a ust. 2 pkt 2 PDOPrU nie istnie-
ją żadne argumenty, aby opierać rozumienie przepisu na ustaleniu w ramach jednej umo-
wy różnych cen dla różnych transakcji. Metoda odrębnego ustalania ceny za poszczegól-
ne usługi prowadzi do oczywistego wniosku, iż ,,przerzucanie” części ceny jednej usługi 
na inną umożliwia obejście obowiązku dokumentacyjnego4.

4 Por. wyr. NSA z 15.1.2013 r., II FSK 1052/11, Legalis.
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W wyr. NSA z 15.1.2013 r. (II FSK 1052/11, Legalis), stwierdzono, że: „Przyjęcie, 
że wartością graniczną, stanowiącą przesłankę powstania obowiązku sporządzenia do-
kumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 i 2 PDOPrU, jest wartość określonej, jed-
nostkowej usługi, wyabstrahowanej w ten sposób z całokształtu transakcji z podmiotem 
powiązanym, uniemożliwiłaby całościowy ogląd i udokumentowanie wymienionych 
transakcji, a więc nie spełniało celu omawianych regulacji prawnych, realizującego się 
w przywołanej powyżej funkcji ochronnej, jaką dokumentacja ma gwarantować. Posłu-
giwanie się, co do zasady, tylko wartością poszczególnej usługi mogłoby też prowadzić 
do obejścia przepisów art. 9a ust. 1 i 2 PDOPrU. W ramach jednej bądź kilku transak-
cji podmioty powiązane mogłyby bowiem określić jednostkowe ceny usług na poziomie 
każdorazowo niższym, od wartości wskazanej w art. 9a ust. 2 pkt 2 PDOPrU, wielością 
i częstotliwością umówionych usług zachowując jednocześnie ich zsumowaną wartość, 
przekraczającą limit z art. 9a ust. 2 pkt 2 PDOPrU. Wykorzystywanie wartości świad-
czenia jednostkowej usługi dla skonfrontowania jej z wartością przesłanki powstania 
obowiązku sporządzenia dokumentacji z art. 9a ust. 1 i 2 PDOPrU, to jest nieuwzględ-
nienie z tego powodu całości usług świadczonych z tytułu jednej, bądź więcej niż z jed-
nej transakcji z podmiotem powiązanym, nie spełniałoby celu analizowanych regulacji 
prawnych, polegającego na zapewnieniu podatkowej transparentności stosunków z pod-
miotem powiązanym”. Stanowisko to odnajdziemy również w literaturze przedmiotu, 
gdzie podnosi się, że „limit 30 000 EUR liczy się łącznie od wszystkich transakcji do-
tyczących usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych”5.

Podobne stanowisko zawarte jest w wyr. WSA w Warszawie z 25.7.2012 r. 
(III SA/Wa 2659/11, Legalis), w którym zwrócono uwagę, iż przepisy PDOPrU nie de-
finiują pojęcia „transakcja”. W sytuacji zatem, gdy przepisy nie odsyłają w tym zakre-
sie do przepisów prawa cywilnego, za prawidłowe należy uznać zastosowanie znaczenia 
tego pojęcia wynikającego z języka potocznego. W Słowniku języka polskiego6 transak-
cja została zdefiniowana jako „zawarcie umowy, zwłaszcza handlowej dotyczącej kupna 
lub sprzedaży; układ, porozumienie jako wynik rokowań”. Uprawniony jest więc wnio-
sek, że użyte w art. 9a pojęcie „transakcja” stanowi synonim pojęcia „umowa”, do które-
go nawiązywały również strony, wskazując umowę „nabycia lub sprzedaży”. 

Limit 30 000 EUR obejmuje transakcje, których przedmiotem jest świadczenie 
usług, sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych. W rezultacie 
„usługi” bez względu na to czego dotyczą, stanowią świadczenia tego samego rodzaju. 
Przepis art. 9a ust. 2 nie wspomina o „świadczeniach jednorodnych”, czy też „świadcze-
niach tego samego rodzaju”. Jedyne grupowanie, o którym mowa w ustawie, to właśnie 
przypisanie transakcji do poszczególnych limitów.

5 H. Szarpak, Podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami 
transferowymi, Prz.Pod. 2006, Nr 3, s. 37.

6 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1998, s. 523.
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Zatem przesłanką obligującą podmiot powiązany do sporządzenia podatkowej doku-
mentacji cen transferowych jest sytuacja, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wy-
nikająca z danej umowy, czy też umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charak-
terze niematerialnym z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym przekroczy 
progi (w niniejszej sprawie 30 000 EUR) wskazane w art. 9a ust. 2 PDOPrU. Natomiast 
w przypadku, gdy umowa uzależnia kształtowanie się poziomu cen od czynników przy-
szłych, nieznanych w dacie zawarcia kontraktu, istotną okolicznością jest rzeczywiście 
zapłacona przez spółkę w roku podatkowym danemu kontrahentowi łączna kwota wy-
magalnych świadczeń. 

4. Limit 50 000 EUR. Kolejnym progiem jest równowartość 50 000 EUR, który do-
tyczy transakcji materialnych (sprzedaż/zakup surowców, prefabrykatów, półwyrobów, 
wyrobów gotowych, produktów). Jeśli łączna wartość transakcji z jednym z podmio-
tów z grupy przekroczy 50 000 EUR, wówczas spełniona zostaje jedna z trzech prze-
słanek obligujących podmiot do sporządzenia podatkowej dokumentacji cen transfero-
wych. Limit 50 000 EUR jest wypełniony wtedy, gdy a contrario nie jest spełniony limit 
100 000 EUR. 

5. Limit 100 000 EUR. Limit 100 000 EUR dotyczy sytuacji, gdy wartość transak-
cji materialnych przekraczając 100 000 EUR, jest mniejsza od 20% kapitału zakłado-
wego podmiotu dokonującego identyfikacji obowiązku dokumentacji. Kapitał zgodnie 
z brzmieniem tego przepisu powinien być zidentyfikowany (określony) stosownie do 
art. 16 ust. 7 PDOPrU, czyli określa się ten kapitał bez uwzględnienia tej części kapi-
tału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wie-
rzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek 
(kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także 
wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amor-
tyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że pomimo iż przepis nadal znajduje się 
w ustawie, został on uchylony 1.1.2015 r. Zatem od tego dnia kapitał zakładowy po-
winien być określany zgodnie z wartością ujętą w wyciągu KRS. Do limitu należy 
uwzględnić zarówno transakcje sprzedażowe, jak i zakupowe. Jeśli zatem łączna war-
tość transakcji przekroczy 100 000 EUR i jednocześnie będzie mniejsza od 20% kapitału 
spółki, która rozpoznaje tę przesłankę sporządzenia dokumentacji podatkowej, wówczas 
spełniony zostanie warunek przekroczenia limitu.

Progi limitów, o których mowa w art. 9a, wyrażają wartości brutto transakcji.

III. Progi limitów od 1.1.2017 r.

1. Uwagi ogólne. Stosownie do nowelizacji PDOPrU z 9.10.2015 r. ustawodawca 
wprowadził nowe limity transakcji dokonywanych w grupach kapitałowych stanowią-
cych jedną z 4 przesłanek powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. 

§ 1. Adresaci rozporządzenia
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Jednocześnie nowe limity transakcji uzależnione są od wartości przychodów lub kosz-
tów w roku poprzedzającym rok podatkowy.

2. Limit 50 000–140 000 EUR. Limity transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju 
z przedziału 50 000–140 000 EUR osiągniętych w roku podatkowym dotyczą podatni-
ków, którzy rozpoznali w księgach rachunkowych w roku poprzedzającym rok podat-
kowy przychody lub koszty powyżej 2 000 000 EUR, ale nie większe niż 20 000 000 
EUR. Zgodnie z zapisami art. 9a ust. 1d pkt 1 PDOPrU rozpoznanie właściwego pozio-
mu transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju z podmiotem powiązanym wynika z osiągnię-
tych obrotów w roku poprzedzającym rok transakcji. Wartość transakcji jest podwyższa-
na o 5000 EUR na każdy 1 000 000 EUR nadwyżki ponad próg 2 000 000 EUR. Poniżej 
w tabeli zaprezentowane zostały progi transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju 
w kontekście osiągniętych przychodów lub kosztów.

Tabela 1. Wartości przychodów/kosztów i transakcji/zdarzeń dla dokumentacji 
local file

Przychody/koszty 
(w EUR)

Wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju 
(w EUR)

2 000 000–3 000 000  50 000
3 000 000–4 000 000  55 000
4 000 000–5 000 000  60 000
5 000 000–6 000 000  65 000
6 000 000–7 000 000  70 000
7 000 000–8 000 000  75 000
8 000 000–9 000 000  80 000

 9 000 000–10 000 000  85 000
10 000 000–11 000 000  90 000
11 000 000–12 000 000  95 000
12 000 000–13 000 000 100 000
13 000 000–14 000 000 105 000
14 000 000–15 000 000 110 000
15 000 000–16 000 000 115 000
16 000 000–17 000 000 120 000
17 000 000–18 000 000 125 000
18 000 000–19 000 000 130 000
19 000 000–20 000 000 135 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 9a PDOPrU.

Podatnicy, którzy rozpoznali wartości przychodów/kosztów oraz wartości transakcji 
z podmiotem powiązanym (jak w tabeli powyżej), zobligowani są do sporządzenia po-
datkowej dokumentacji transferowych zwanej local file. 
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3. Limit 140 000–500 000 EUR. Podatnicy, których przychody lub koszty w roku 
poprzedzającym rok podatkowy przekroczą 20 000 000 EUR, zobowiązani są rozpo-
znawać wartość transakcji lub zdarzeń z danym podmiotem powiązanym (powiązanie 
w trybie art. 11 PDOPrU) od kwoty 140 000 EUR. Wartość transakcji jest podwyższana 
o 45 000 EUR na każde 10 000 000 EUR nadwyżki ponad próg 20 000 000 EUR. Poniż-
sza tabela przedstawia zależności między przychodami/kosztami a wartością transakcji 
lub zdarzeń.

Tabela 2. Wartości przychodów/kosztów i transakcji/zdarzeń dla dokumentacji 
master file

Przychody/koszty 
(w EUR)

Wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju 
(w EUR)

20 000 000–30 000 000 140 000
30 000 000–40 000 000 185 000
40 000 000–50 000 000 230 000
50 000 000–60 000 000 275 000
60 000 000–70 000 000 320 000
70 000 000–80 000 000 365 000
80 000 000–90 000 000 405 000

 90 000 000–100 000 000 445 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów art. 9a PDOPrU.

4. Limit powyżej 500 0000 EUR. Podatnicy, którzy rozpoznają przychody/koszty 
większe od 100 mln EUR, rozpoznają wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju po 
przekroczeniu 500 000 EUR. W tym przypadku ustalona jest jednolita wartość transak-
cji, która nie jest zależna od wartości przychodów/kosztów osiągniętych w roku poprze-
dzającym rok podatkowy.

5. Ryzyko podatkowe. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na brak spójności 
przepisów PDOPrU dotyczących rozpoznania wartości transakcji w kontekście osiągnię-
tych przychodów. O ile bowiem art. 9a ust. 1 PDOPrU wskazuje, że obowiązek sporzą-
dzenia dokumentacji podatkowej dotyczy podatników, którzy przekroczyli przychody 
lub koszty ponad 2 000 000 EUR w roku poprzedzającym rok podatkowy, o tyle ust. 1d 
definiuje ten obowiązek w sytuacji przekroczenia jedynie przychodów. Zatem przyjmu-
jąc expresis verbis brzmienie tego przepisu, będziemy mieli do czynienia ze zwolnie-
niem z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych przez podatników, którzy 
w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli koszty w równowartości przekracza-
jącej 2 000 000 EUR.

§ 1. Adresaci rozporządzenia
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IV. Przesłanki sporządzenia dokumentacji podatkowej

1. Dokumentacja cen transferowych do 31.12.2016 r. Przepisy SzacDochR regu-
lują w sposób szczegółowy zasady rozliczania transakcji grupowych. W celu zidentyfi-
kowania adresatów SzacDochR, na których ciąży obowiązek przygotowywania podatko-
wych dokumentacji cen transferowych, należy odwołać się do zapisów art. 9a PDOPrU 
stanowiącego o przesłankach konieczności wypełnienia tego obowiązku. Przesłankami, 
które muszą być spełnione łącznie, są:
 1) podmioty muszą być zidentyfikowane jako podmioty powiązane w trybie art. 11 

PDOPrU, przy czym dla powiązań kapitałowych bezpośrednich i pośrednich mini-
malny próg wynosi 5% posiadanych udziałów, akcji lub praw głosu;

 2) wartość transakcji pomiędzy zdefiniowanymi podmiotami powiązanymi musi prze-
kroczyć w danym roku podatkowym odpowiedni próg obrotów zakreślony w art. 9a 
ust. 2 PDOPrU;

 3) wartość obrotów obligująca do sporządzenia dokumentacji podatkowej wynika albo z:
a) zapisów umowy albo
b) z faktycznej zapłaty.
Jeśli zatem strony ustaliły w umowie prognozowaną wartość transakcji, która nie zo-

stała zawarta, to pomimo faktu, iż czynność nie została dokonana, wypełniona została 
przesłanka ustawowa do sporządzenia takiej dokumentacji. W takim przypadku podatnik 
powinien sporządzić dokumentację metodą ex ante, bezzwłocznie po dacie zawarcia ta-
kiej umowy, a następnie metodą ex post skorygować taką dokumentację po zakończeniu 
roku podatkowego lub po rzeczywistym wypełnieniu zapisów umowy.

2. Dokumentacja cen transferowych od 1.1.2017 r. Przepisy obowiązujące od 
1.1.2017 r. zmieniły przesłanki do powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji po-
datkowych.

Przesłankami, które muszą być spełnione łącznie, są:
 1) podmioty muszą być zidentyfikowane jako podmioty powiązane w trybie art. 11 

PDOPrU, przy czym dla powiązań kapitałowych bezpośrednich i pośrednich mini-
malny próg wynosi 25% posiadanych udziałów, akcji lub praw głosu;

 2) wartość przychodów lub kosztów ujęta przez podatnika w sprawozdaniu finansowym, 
a zatem dotycząca zarówno transakcji z podmiotami z grupy kapitałowej jak i trans-
akcji z podmiotami trzecimi musi przekroczyć równowartość 2 000 000 EUR;

 3) wartość transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju pomiędzy zdefiniowanymi w trybie 
art. 11 PDOPrU podmiotami powiązanymi musi przekroczyć w danym roku podat-
kowym odpowiedni próg obrotów zakreślony w art. 9a PDOPrU, z tym że minimalna 
wartość to 50 000 EUR;

 4) wartość obrotów obligująca do sporządzenia dokumentacji podatkowej wynika z za-
pisów umowy, z wystawionej (otrzymanej) faktury lub z otrzymanej (uiszczonej) za-
płaty.
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3. Transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju nie zostały przez ustawodawcę zdefi-
niowane, podobnie jak sposób interpretacji tej przesłanki obligującej do sporządzenia do-
kumentacji podatkowej. Jak zatem należy rozumieć transakcje lub zdarzenia, czy transak-
cje jednego rodzaju lub zdarzenia jednego rodzaju, czy też sumę wszystkich transakcji lub 
zdarzenia tylko jednego rodzaju. Podział wg jednej z tych metodologii ma istotne znacze-
nie dla rozpoznania obowiązku posiadania dokumentacji. Stosownie do interpretacji indy-
widualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15.7.2016 r., PB-1-
2/4510-430/16/JW, „[…] tylko w stosunku do «innych zdarzeń» ustawodawca przewiduje, 
że muszą one być «jednego rodzaju». Na taką interpretację wskazuje zastosowanie alter-
natywy, a także art. 9a ust. 1 pkt 1, gdzie w lit. a jest mowa o «transakcjach z podmiota-
mi powiązanymi», zaś w lit. b jest mowa o «innych zdarzeniach». W świetle powyższego 
uzasadnione jest przyjęcie, że transakcje z podmiotami powiązanymi nie muszą być tego 
samego rodzaju. Updop nie definiuje pojęcia «transakcja»; za słownikiem języka polskie-
go można przyjąć, że przez transakcję należy rozumieć operację handlową dotyczącą kup-
na lub sprzedaży towarów lub usług lub umowę handlową na kupno lub sprzedaż towarów 
lub usług. Przez transakcje rozumie się także udzielenie pożyczki. Skoro «jeden rodzaj» 
nie dotyczy transakcji, to nie można przyjąć za Spółką, że wymienione we wniosku zda-
rzenia nie powinny być sumowane jako «różnego rodzaju»”.

W tym miejscu warto odnieść się do wyr. NSA z 10.5.2012 r. (II FSK 1894/10, Le-
galis), zgodnie z którym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje, 
jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu transakcji 
z podmiotem powiązanym przekroczyła kwotę wskazaną w art. 9a ust. 2 pkt 2 wymie-
nionej ustawy. Ponadto w wyr. WSA w Warszawie z 25.7.2012 r. (III SA/Wa 2659/11, 
Legalis), stwierdzono, że: „skoro zatem zgodnie z wolą ustawodawcy limit 30 000 EUR 
obejmuje transakcje, których przedmiotem jest świadczenie usług, sprzedaż lub udostęp-
nianie wartości niematerialnych i prawnych, w ramach tych transakcji należy poruszać 
się ustalając, czy limit powyższy został przekroczony”. Oznacza to, że należało wyod-
rębniać transakcje jako towarowe (materialne) i niematerialne. Podobne stanowisko za-
jął WSA w Warszawie w wyr. z 17.5.2010 r. (III SA/Wa 2132/09, Legalis), w którym 
stwierdził, że należy sumować transakcje w układzie rodzajowym. „To, czy cena każdej 
z tych usług będzie ustalana odrębnie, czy też kontrahent ustali jedną wspólną cenę sze-
regu usług, jest z punktu widzenia praktycznego, ekonomicznego, nieistotne, gdyż każ-
dej ze stron kontraktu jest obojętne, w jaki sposób, jakie elementy i jakie usługi złożą się 
ostatecznie na wynegocjowaną, sumarycznie ujętą cenę. Skoro ta cena ostateczna odpo-
wiadać będzie jednej ze stron umowy – usługodawcy, to z tego względu nie ma praw-
nego i ekonomicznego znaczenia, czy za usługę obsługi księgowej druga strona – usłu-
gobiorca, gotowa jest zapłacić np. 28 000 EUR, zaś za usługę zarządzania systemem IT 
– 10 000 EUR, choć usługodawca oszacował pierwotnie wartości tych usług na – odpo-
wiednio – np. 34 000 EUR oraz 4 000 EUR. W zgodnej opinii obydwu stron transakcji 
łączna wartość tych dwóch usług wynosi bowiem tyle samo – 38 000 EUR”.

§ 1. Adresaci rozporządzenia
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V. Obowiązek dokumentacyjny dla zakładów zagranicznych

1. Sposób i tryb określania dochodów opisany w rozporządzeniu dotyczy podatni-
ków wymienionych w art. 1 oraz art. 3 ust. 2 PDOPrU. W myśl tych przepisów normy 
rozporządzenia dotyczą:
 1) osób prawnych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowo-akcyjna7, spółka europejska);
 2) spółek kapitałowych w organizacji (spółka powstała z chwilą zawarcia umowy spółki 

w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub z chwilą objęcia wszyst-
kich akcji w przypadku spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej);

 3) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek 
niemających osobowości prawnej);

 4) podatników niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarzą-
du prowadzących działalność na terytorium Polski w formie zakładu (ang. permanent 
establishment). 
Rozporządzenie dotyczy tych podmiotów, które spełniają normy art. 9 i 11 PDOPrU, 

czyli podmiotów, które uznawane są za powiązane i które po spełnieniu 3 przesłanek 
(zakreślonych w art. 9a), są zobowiązane do sporządzania podatkowych dokumenta-
cji cen transferowych. Wyjątek stanowią zagraniczne zakłady, które prowadzą działal-
ność na terytorium Polski, oraz podatnicy PDOPrU prowadzący działalność poza Polską 
w formie zakładu. Zakłady nierezydentów podlegają bowiem w myśl rozporządzenia 
jego restrykcjom oraz dodatkowo stosownie do art. 9a PDOPrU zobowiązane są do spo-
rządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych (potwierdzeniem obowiązku 
sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych dla permanent establishment 
jest art. 9a ust. 5a PDOPrU), natomiast zakłady zagraniczne podatników polskich są 
zwolnione z obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowych. Niemniej jednak 
w obu rodzajach transakcji, tj. pomiędzy podmiotem macierzystym z siedzibą poza Pol-
ską a jego zakładem oraz pomiędzy podmiotem macierzystym z siedzibą w Polsce a jego 
zakładem zagranicznym, konieczne jest ustalanie cen na podstawie warunków rynko-
wych z uwzględnieniem rozdziału 2 rozporządzenia (analiza porównywalności transak-
cji). W celu uzasadnienia stosowanych cen pomiędzy spółką macierzystą a jej zakładem, 
konieczne może się okazać przeprowadzenie analizy porównywalności takich transakcji, 
przy wykorzystaniu wytycznych zawartych § 6–11 SzacDochR. 

Wprowadzenie do PDOPrU art. 11 ust. 8a dało możliwość większego oddziaływa-
nia państwa na tę część dochodu, o której mowa w art. 3 ust. 2 PDOPrU. Stosownie do 
treści dodanego w ustawie art. 11 ust. 8a, możliwe jest zbadanie przez organy kontrolne, 
czy dochody zostały przypisane przez podmiot zagraniczny położonemu w Polsce zakła-
dowi, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 7 ust. 2, umów o unikaniu podwójnego 

7 Od 1.1.2014 r. spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem CIT. 
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opodatkowania (zawartych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej z prawie 90 krajami), 
tj. na poziomie dochodów, jakie zakład mógłby osiągnąć, „gdyby wykonywał taką samą 
lub podobną działalność, w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne 
przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny, w stosunkach z przedsiębiorstwem, które-
go jest zakładem”.

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do cen, które ustalane są na podsta-
wie ustaw i wydawanych na ich podstawie aktów normatywnych. Przykładem mogą być 
ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego ustalane na podstawie ustawy z 10.4.1997 r. 
− Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), ceny urzędowe leków re-
fundowanych na podstawie ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1536 ze zm.).

VI. Wyłączenia stosowania przepisów SzacDochR

1. Uwagi wprowadzające. Przepisy SzacDochR jako akt wykonawczy do PDOPrU 
stanowią o sposobie szacowania dochodów podatników kontrolowanych przez urzędy 
kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe. Podmiotami podlegającymi normom tego 
rozporządzenia są podatnicy wyspecyfikowani w art. 1 PDOPrU, czyli w szczególno-
ści: spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyj-
ne) oraz spółki komandytowo-akcyjne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej.

W § 1 ust. 4 SzacDochR wyłączona jest możliwość zastosowania jakiegokolwiek 
przepisu rozporządzenia przez te podmioty, które ustalają cenę transakcji lub sposób jej 
określenia na podstawie ustawy i wydanego na jej podstawie aktu normatywnego. Prze-
pis dotyczy w szczególności podmiotów powiązanych, wśród których jest także gmina. 
Gmina zgodnie z art. 2 SamGminU posiada osobowość prawną. Należy zaznaczyć, że 
gmina wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, 
w myśl art. 33 SamGminU, wykonuje te zadania za pośrednictwem urzędu gminy. Zdol-
ność prawną, jak i zdolność do wykonywania czynności prawnych, ma zatem gmina 
(jednostka samorządu terytorialnego). Urząd gminy jest aparatem pomocniczym gminy.

Jeśli zatem gmina jako udziałowiec spółki prawa handlowego przeprowadza transak-
cje z podmiotem powiązanym (w którym posiada np. 100% udziałów), wówczas podlega 
tym samym obowiązkom ustawowym (art. 9a PDOPrU) dotyczącym sporządzania podat-
kowych dokumentacji cen transferowych co pozostali podatnicy CIT. Istnieje jednak wyłą-
czenie dotyczące możliwości zakwestionowania poziomu ceny przez organ podatkowy lub 
skarbowy, w przypadku gdy cena takiej transakcji wynika z odrębnych ustaw.

2. Przykładowe usługi oraz akty normatywne, na podstawie których świadczone 
są wzajemne usługi pomiędzy spółką prawa handlowego a gminą będącą w stosunku do 
tej spółki podmiotem powiązanym w trybie art. 11 PDOPrU, które jednocześnie podle-

§ 1. Adresaci rozporządzenia
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gają wyłączeniu z określenia, w drodze szacowania dochodów gminy i powiązanej z niej 
spółką, to:
 1) dostawa wody i odbiór ścieków – ustawa z 7.6.2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 
ze zm.);

 2) dostawa ciepła – ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 220);

 3) pobieranie prowizji za inkaso opłaty targowej za rezerwację miejsc na targowi-
sku miejskim – ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 716 ze zm.);

 4) usługa zarządzania cmentarzem komunalnym – ustawa o samorządzie gminnym 
oraz ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2126 ze zm.);

 5) sprzedaż hurtowa leków – ustawa z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1536 ze zm.).
Jeżeli zatem cena dla transakcji pomiędzy spółką a gminą wynikać będzie z tego 

typu ustaw i dodatkowo z uchwały rady gminy, wówczas cena transakcyjna nie może 
być przez organ kontrolny weryfikowana w trybie art. 11 PDOPrU a dochód w trybie 
art. 19 ust. 4 PDOPrU.

3. Zwolnienie ze stosowania przepisów SzacDochR przez organy skarbowe lub po-
datkowe nie zwalnia ani spółki, ani gminy z obowiązku ustawowego sporządzenia doku-
mentacji podatkowej cen transferowych, jeśli wartość innych transakcji, dla których cena 
nie jest regulowana przez ustawę, przekroczy równowartość 30 000 EUR w ciągu roku. 

Jeżeli gmina poza transakcjami, dla których cena ustalana jest na podstawie taryf 
wynikających z odrębnych ustaw i na podstawie uchwał rady gminy przeprowadza inne 
transakcje, np. świadczenie usług remontów nieruchomości należących do gminy lub 
usługę refakturowania wcześniej zakupionych środków trwałych lub usług, wówczas 
te transakcje jako niepodlegające wyłączeniu ze stosowania przepisów rozporządzenia 
będą podlegały ewentualnej weryfikacji w trybie przepisów tego rozporządzenia. Zwol-
nienie z § 1 ust. 4 SzacDochR nie będzie miało zatem zastosowania.

Należy jednak zwrócić uwagę na stanowisko organu podatkowego zawarte w dwóch 
interpretacjach podatkowych: ILPB4/423-325/12-2/DS wydana przez Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu 20.12.2012 r. oraz IBPB-1-2/4510-57/15/MM wydana przez Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach 21.7.2015 r. W obu przywołanych interpretacjach 
organy stwierdziły, że do zdefiniowania wartości transakcji spółki z powiązaną z nią gmi-
ną nie należy ujmować wartości tych transakcji, które wynikają z uregulowań ustawo-
wych. Organ zauważa, iż „ § 1 ust. 4 SzacDochR, daje możliwość niezaliczania do limitów 
określonych w CIT tych transakcji, których ceny są regulowane ustawowo. Jeżeli zatem 
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ceny ukształtowane zostały «odgórnie» poprzez ustawowe unormowanie, w takim przy-
padku nie może dojść do ich zaniżania, a tym samym wpływania na podstawę opodatko-
wania”. Nie sposób jednak się zgodzić z takim stanowiskiem organu podatkowego, gdyż 
SzacDochR nie reguluje obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej poprzez usta-
lenie limitów transakcyjnych, gdyż rozpoznanie tego obowiązku znajduje się w PDOPrU. 
Zatem jeśli nawet spółka przeprowadza transakcje, których ceny ustalane są ustawowo 
oraz transakcje poza normą § 1 ust. 4 SzacDochR czyli np. usługi marketingowe, wspar-
cia informatycznego, wsparcia administracyjnego itp. to należy zsumować oba przepływy 
transakcji i dla obu sporządzić dokumentacje podatkowe z zastrzeżeniem, że jedynie trans-
akcje, w których ceny nie zostały ustalone ustawowo podlegają pod restrykcje SzacDochR.

Potwierdzeniem obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych zarówno 
dla transakcji, w których cena wynika z ustawy, jak i pozostałych transakcji, w któ-
rych cena ustalona została arbitralnie między spółką a gminą jest wyr. WSA z Krako-
wa z 24.6.2015 r. (I SA/kr 749/15, CBOSA) oraz wyr. WSA ze Szczecina z 17.6.2015 r. 
(I SA/Sz 47/15, Legalis).

4. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego. Od 1.1.2017 r. poprzez wpro-
wadzenie ust. 3d do art. 9a PDOPrU podmioty objęte do 31.12.2016 r. dyspozycją § 1 
ust. 4 SzacDochR zwolnione są również z obowiązku sporządzania dokumentacji podat-
kowych cen transferowych. Pomimo wprowadzenia tego przepisu do znowelizowanej 
PDOPrU, nie został uchylony § 1 ust. 4 SzacDochR. 

5. Podsumowanie. W przypadku transakcji, dla których cena ustalana jest na pod-
stawie odrębnej ustawy, nie może ona zostać zakwestionowana przez organy kontro-
lne i nie może zostać nałożony sankcyjny podatek dochodowy w trybie art. 19 ust. 4 
PDOPrU. Niemniej jednak obowiązek podatkowy sporządzenia dokumentacji podatko-
wej należy rozpoznawać każdorazowo po przekroczeniu ustawowych progów obrotów.

VII. Ryzyka podatkowe

1. Ryzyka podatkowe. Paragraf 1 w ust. 2 SzacDochR wskazuje, że przepisy roz-
porządzenia stosuje się zarówno do podatników, którzy prowadzą działalność gospodar-
czą w Polsce poprzez położony na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 
PDOPrU oraz przez podmioty posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 
ust. 1 PDOPrU) prowadzące działalność poprzez położony za granicą Polski zakład. Ry-
zykiem objęta jest grupa podmiotów prowadzących działalność w formie zakładu poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na brak obowiązku sporządzania doku-
mentacji dla tego typu transakcji. Zatem z jednej strony podatnicy polscy posiadają-
cy zarejestrowany zakład na terytorium innego kraju zwolnieni są z obowiązku rozpo-
znawania przesłanek obligujących do przygotowywania podatkowej dokumentacji cen 
transferowych, z drugiej strony transakcje, jakie przeprowadzają ze swoim zakładem po-
winny spełniać normy rozporządzenia, czyli powinny odpowiadać zasadzie arm’s length.

§ 1. Adresaci rozporządzenia
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§ 2. [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podmiocie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

2) podmiocie krajowym – oznacza to podmiot krajowy w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 749, z późn. zm.)

3) podmiocie zagranicznym – oznacza to podmiot zagraniczny w rozumieniu prze-
pisów ustawy wymienionej w pkt. 2;

4) podmiotach powiązanych – oznacza to podmioty, między którymi istnieją po-
wiązania oraz relacje, o których mowa w art. 11 ust. 1, 4–6 i 8a ustawy wymie-
nionej w § 1 ust. 1;

5) podmiotach niezależnych – oznacza to podmioty, między którymi nie występują 
powiązania oraz relacje, o których mowa w pkt. 4;

6) zagranicznym zakładzie – oznacza to zagraniczny zakład w rozumieniu art. 4a 
pkt. 11 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1;

7) procedurze trójstronnej – oznacza to procedurę wzajemnego porozumiewania 
się prowadzoną przez co najmniej trzy państwa;

8) uczestniku – oznacza to ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
który w ramach procedury trójstronnej zawiera wiążące porozumienie w celu 
wyeliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 
podmiotów powiązanych.

I. Uwagi ogólne

1. Kryteria podziału podmiotów. Rozporządzenie posługuje się 3 kryteriami podzia-
łu podmiotów. Zgodnie z pierwszym kryterium − ze względu na formę prawną − za pod-
miot uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadają-
cą osobowości prawnej. Na potrzeby przepisów rozporządzenia osobą fizyczną jest osoba 
działająca jako przedsiębiorca wpisany do Centralnej ewidencji i informacji o działalno-
ści gospodarczej (CEIDG). Stosownie do normy art. 434 KC firmą osoby fizycznej jest jej 
imię i nazwisko. Firma osoby fizycznej może dodatkowo zawierać pseudonim lub ozna-
czenie wskazujące na przedmiot działalności. Z kolei osobą prawną zgodnie z art. 33 KC 
jest Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają 
osobowość prawną. Typowymi osobami prawnymi są w szczególności:
 1) spółki kapitałowe (spółki z o.o. i spółki akcyjne),
 2) spółdzielnie,
 3) przedsiębiorstwa państwowe,
 4) agencje rządowe (państwowe osoby prawne),




