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Od 1.1.2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych. Zmianie ule-
gły normy zawarte zarówno w PDOPrU, jak i PDOFizU. Znowelizowana ustawa wprowa-
dziła m.in. nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, dzieląc 
ten obowiązek na trzy części: 
 1) dokumentację krajową (ang. local file), 
 2) dokumentację grupową (ang. master file) oraz 
 3) raport o uzyskanych dochodach przez spółki powiązane zarejestrowane za granicą 

Polski (ang. country by country report). 
Dodatkowo ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania analiz porównaw-

czych dla tych podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy 
przekroczyły równowartość 10 000 000 EUR, a suma transakcji lub zdarzeń jednego 
rodzaju w roku podatkowym jest większa od 90 000 EUR. Wraz ze zmianą obu ustaw 
o podatku dochodowym, wprowadzone zostaną akty wykonawcze regulujące zasady spo-
rządzania analizy porównawczej, dokumentacji lokalnej (krajowej) i grupowej oraz obo-
wiązek składania uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP. Prace legislacyjne ko-
ordynowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w zakresie aktów wykonawczych 
nie zostały opublikowane do dnia wydania niniejszej publikacji. W treści publikacji po-
wołano zatem brzmienie projektów następujących aktów wykonawczych:
 1) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w do-

kumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (projekt 
z 2.11.2016 r.) – projekt reguluje metodologię sporządzania analizy porównawczej 
oraz elementy dokumentacji grupowej master file, a także definiuje jedną z czterech 
przesłanek obligujących do sporządzenia dokumentacji podatkowej tj. wartość trans-
akcji lub zdarzeń;

 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uprosz-
czonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pro-
jekt z 14.11.2016 r.) – projekt reguluje wzór uproszczonego sprawozdania CIT-TP;

 3) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w do-
kumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (projekt 
z 2.11.2016 r.) – projekt reguluje metodologię sporządzania analizy porównawczej 
oraz elementy dokumentacji grupowej master file, a także definiuje jedną z czterech 
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przesłanek obligujących do sporządzenia dokumentacji podatkowej tj. wartość trans-
akcji lub zdarzeń;

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uprosz-
czonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (projekt 
z 14.11.2016 r.) – projekt reguluje wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP;

5) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu da-
nych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełnia-
nia (projekt z 4.5.2017 r., przekazany w dniu 16.5.2017 r. do konsultacji publicznych).
Ponadto w publikacji posłużono się Raportem z konsultacji publicznych projektów 

z 2.11.2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie po-
datku dochodowego od osób fizycznych i w sprawie informacji zawartych w dokumenta-
cji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, który został opubli-
kowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w dniu 24.3.2017 r.

  Pomimo tak gruntownych zmian przepisów ustawowych, ustawodawca nie dokonał 
nowelizacji SzacDochR. Pozostawienie dotychczasowej wersji SzacDochR może budzić 
wiele kontrowersji i niedomówień. Powodem tego jest np. wprowadzenie rozszerzającego 
brzmienia § 1 ust. 4 SzacDochR w stosunku do art. 9a ust. 3d poprzez rozszerzenie jed-
nostki redakcyjnej art. 9a ust. 3d PDOPrU o wyłączenie obowiązku sporządzania doku-
mentacji cen transferowych transakcji, w których cena ustalona została na podstawie usta-
wy i wydanego na jej podstawie aktu normatywnego (np. uchwała rady gminy, uchwała 
rady miasta). Ponadto z uwagi na wprowadzenie do nowego rozporządzenia MRiF w spra-
wie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz rozporządzenia MRiF w sprawie informacji zawartych w doku-
mentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zapisów do-
tyczących analizy porównywalności transakcji, w szczególności opisu procedury analizy 
benchmarkowej, zbędnym wydaje się pozostawienie w dotychczasowym SzacDochR § 6 
ust. 4, opisującego metodologię sporządzania analizy porównawczej. Z uwagi na często 
zmieniające się przepisy o cenach transferowych, co jest powodowane m.in. dostosowa-
niem nowych przepisów do rekomendacji wynikających z Wytycznych OECD należy 
oczekiwać, że SzacDochR ulegnie nowelizacji przy kolejnej zmianie ustawy.

Transakcje dokonywane przez podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych są 
od wielu lat przedmiotem dyskusji oraz ustaleń pomiędzy państwami, w szczególności 
członkami OECD i środowiskami biznesowymi. Odzwierciedleniem są przepisy nazywa-
ne problematyką cen transferowych (ang. transfer pricing) zarówno na poziomie ustawo-
wym, jak i rozporządzeń. W Polsce przepisy z tej tematyki obowiązują od 1992 r., kiedy 
do PDOPrU weszły normy dotyczące możliwości doszacowania przez organy podatko-
we dochodu podmiotu pozostającego w związku gospodarczym z osobą mającą siedzibę 
za granicą oraz z osobą, której przysługiwały szczególne ulgi w podatku dochodowym, 
lub też podmiotu, który wykonywał świadczenie dla innego podatnika na warunkach ra-
żąco korzystniejszych i odbiegających od ogólnie stosowanych zasad rynkowych w cza-
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sie i miejscu wykonywania świadczenia. Następnie z dniem 1.1.1994 r. zmodyfikowany 
został art. 11 PDOPrU poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów uznawanych za powiąza-
ne. Wprowadzony został rodzaj powiązań o tzw. charakterze rodzinnym, wynikającym 
ze stosunku pracy oraz kapitałowym. Od 1.1.1995 r. doprecyzowane zostały powiązania 
kapitałowe poprzez określenie minimalnego progu zależności kapitałowych na poziomie 
5%. Następnie z dniem 1.1.1996 r. wyłączono z restrykcji cen transferowych spółki two-
rzące podatkową grupę kapitałową.

 Dopiero od 1.1.2001 r. ustawą z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700) wprowadzony został do PDOPrU prze-
pis art. 9a zawierający m.in. trzy przesłanki, po spełnieniu których podatnicy podatku 
dochodowego od osób prawnych zobligowani są do sporządzania podatkowych doku-
mentacji cen transferowych zawierających sześć enumeratywnie wymienionych w ust. 1 
tego artykułu elementów. 

Pierwszym aktem wykonawczym, stanowiącym realizację upoważnienia Ministra 
Finansów zawartego w art. 11 ust. 9 PDOPrU, było rozporządzenie Ministra Finansów 
z 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze 
oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. Nr 128, 
poz. 833 ze zm.) 1. Wprowadzenie do porządku prawnego rozporządzenia podyktowa-
ne było m.in. obowiązkiem stosowania przez Polskę zasad określonych w Wytycznych 
OECD jako warunku przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do grona krajów członkowskich 
tej organizacji i następnie wdrażania rekomendacji wynikających z treści Wytycznych 
OECD. Po 12 latach funkcjonowania przywołanego aktu prawnego 30.9.2009 r. opubli-
kowane zostało rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób 
prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodat-
kowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 
Nr 160, poz. 1268 ze zm.), które zaczęło obowiązywać 14.10.2009 r.

Po niespełna 4 latach obowiązywania rozporządzenia z 2009 r. Ministerstwo Finan-
sów rozpoczęło prace nad jego nowelizacją. Powodem zmian, jakie zostały opublikowane 
17.6.2013 r., była rewizja Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przed-
siębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych z czerwca 2010 r. oraz re-
komendacje wynikające z prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych prowadzo-
nych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r.2. Znowelizowane rozporządzenie 
Ministra Finansów obowiązujące od 18.7.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 768 ze zm.) wpro-
wadziło wiele istotnych zmian oraz nowych unormowań.

1 Analogiczne rozporządzenie dotyczy przepisów PDOFizU.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno

-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE do spraw Cen Transferowych w okresie od kwietnia 
2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1) Wytycznych w sprawie usług o niskiej war-
tości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2) Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE, 
COM(2011) 16 końcowy.
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Po pierwsze, zmieniono zasady wyboru metod ustalania cen transferowych. W § 12 
SzacDochR uchylono bowiem pkt 3, który odnosił się do sytuacji zastosowania metody 
porównywalnej ceny niekontrolowanej w pierwszej kolejności przed innymi metodami. 
Zmianę należy ocenić pozytywnie, gdyż pozwala podatnikom na użycie innej metody lub 
kilku innych metod do ustalania ceny transakcji, np. metod zysku transakcyjnego, których 
wybór jest łatwiejszy niż metody tradycyjne. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawo-
dawca jednocześnie wprowadził do rozporządzenia nowe zapisy (pkt 2 i 2a), które nadają 
organom podatkowym i organom kontroli skarbowej uprawnienia do weryfikacji innych 
metod niż metody tradycyjne i tym samym możliwość skorygowania wartości kontro-
lowanej transakcji przy użyciu metody PCN. Jeśli bowiem organ kontrolny wskaże, że 
na rynku istnieją podmioty niezależne, które przeprowadzają porównywalne transakcje, 
wówczas będzie mógł oszacować dochód podmiotu przy zastosowaniu metody porów-
nywalnej ceny niekontrolowanej. 

Uchylenie pkt 3 w § 12 SzacDochR nie oznacza jednocześnie, że zniesiona została 
hierarchia stosowania metod szacowania cen transferowych, bowiem nadal w PDOPrU 
oraz SzacDochR znajdują się regulacje odnoszące się do hierarchiczności stosowania me-
tod. W art. 11 ust. 3 PDOPrU ustawodawca wskazuje, że jeżeli nie można wybrać żadnej 
z trzech metod tradycyjnych, wówczas stosuje się metody zysku transakcyjnego, z ko-
lei § 4 ust. 4. SzacDochR odnosi się do pierwszeństwa wyboru jednej z metod zakreślo-
nych w § 12–14, czyli metod tradycyjnych. Z powyższego wynika, że nadal obowiązuje 
hierarchia, lecz nie jednostkowa, ale grupowa, tzn. że podatnik ma prawo do zastosowa-
nia jakiejkolwiek metody tradycyjnej bez konieczności uzasadniania jej wyboru. Ważną 
kwestią jest również niedoskonałość dyspozycji pkt 1 zawartego w § 3 SzacDochR. Usta-
wodawca przekazuje bowiem organom kontrolnym uprawnienie do określenia w drodze 
oszacowania dochodu podmiotu powiązanego w odniesieniu do warunków stosowanych 
przez podmioty niezależne. Otóż, w przypadku gdy podmiot powiązany dokonuje w ra-
mach swojej działalności jedynie transakcje z podmiotem(-ami) powiązanym(-i) i wyka-
że na transakcjach stratę, to nie może być taka strata przedmiotem weryfikacji stosownie 
do normy tego przepisu. Aby organ mógł dokonać weryfikacji straty, przepis powinien 
odnosić się do możliwości oszacowania przychodu, a nie straty. Wadliwość przepisu po-
zwala tym samym podatnikom na odliczanie wysokich strat na transakcjach z podmiotami 
powiązanymi w kolejnych latach podatkowych, co skutkuje zmniejszeniem zobowiązania 
podatkowego w przypadku generowania w następnych latach dochodu.

Następną zmianą wprowadzoną do rozporządzenia jest rozszerzenie zapisów rozdzia-
łu 2 dotyczącego analizy porównywalności transakcji. O ile przed nowelizacją rozporzą-
dzenia przepisy zakładały konieczność sporządzenia przez organy analizy porównywal-
ności opartej na takich elementach, jak: cechy przedmiotu transakcji, cechy przedmiotów 
transakcji, warunki transakcji, warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, 
w którym dokonano transakcji, o tyle w nowym rozporządzeniu z jednej strony rozszerzo-
no czynniki porównywalności transakcji, jakie należy uwzględnić w procesie szacowania 
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dochodu podmiotu powiązanego (o m.in. wykaz aktywów, kapitału ludzkiego oraz ryzyk 
transakcyjnych), z drugiej zaś strony wyspecyfikowano etapy przeprowadzenia analizy 
porównywalności oparte na zapisach rozdziału III Wytycznych OECD.

Zmianie uległy również zapisy § 17. Wprowadzono bowiem klauzulę wyboru jednego 
ze standardów rachunkowości (np. w przypadku gdy jeden podmiot opiera rachunkowość 
na standardach amerykańskich, a inny na standardach europejskich) oraz konieczność za-
stosowania do kalkulacji podziału zysków jednej z walut stosowanych przez podmioty 
w grupie kapitałowej.

Dodatkowym rozszerzeniem jest zapis pkt 3, według którego podziałowi podlegają 
zarówno zyski, jak i osiągnięta strata. Celem wprowadzenia tego przepisu było ograni-
czenie w stosowaniu przez podmioty w grupach kapitałowych optymalizacji podatkowej 
poprzez przesunięcia między podmiotami strat podatkowych, w taki sposób, aby opty-
malizować ich odliczenia w okresie następującym po 5 latach podatkowych od powsta-
nia straty.

Ponadto doprecyzowano § 22 odnoszący się do rozliczeń transakcji badawczo-roz-
wojowych poprzez dostosowanie nowego przepisu do Wytycznych OECD. Modyfika-
cji uległ sposób przypisania korzyści zidentyfikowanych w ramach tego typu transak-
cji. W wersji rozporządzenia z 30.9.2009 r. korzyści przypisywane były zleceniodawcy, 
natomiast wynagrodzenie zleceniobiorcy ustalane było wyłącznie na podstawie metody 
koszt plus. Po zmianie przepisu ewentualne korzyści przypisywane są albo wszystkim 
podmiotom, albo zleceniobiorcy z uwzględnieniem czynników porównywalności zakreś-
lonych przepisami § 6–11.

Nowością w rozporządzeniu jest wprowadzenie uregulowań dotyczących rozliczania 
transakcji o charakterze rutynowym, będących tzw. klejem scalającym działalności podsta-
wowe podmiotów powiązanych. Transakcje objęte nowym przepisem § 22a wyspecyfiko-
wane zostały w załączniku Nr 1 do cyt. rozporządzenia. Zaliczamy do nich tzw. transakcje 
wspomagające, inaczej zwane transakcjami o niskiej wartości dodanej, które nie przynoszą 
znaczącego zysku dla usługodawcy lub usługobiorcy. Przepis zawiera rekomendacje do 
sporządzania przez podmioty opisu transakcji, który powinien uwzględniać w metodologii 
wyznaczania ceny transakcyjnej m.in. korektę wydatków ponoszonych przez podmiot po-
siadający udziały w drugim podmiocie powiązanym, które przynoszą korzyści wyłącznie 
temu pierwszemu podmiotowi. Wykaz wydatków został umieszczony w załączniku Nr 2 do 
cyt. rozporządzenia. Z punktu widzenia potencjalnego ryzyka podatkowego warto zwrócić 
uwagę, iż ustawodawca, wskazując na rekomendacje ujawniania opisu transakcji dla tego 
typu usług, nie zdefiniował terminu, w jakim opis transakcji powinien być przedstawiony 
organowi i czy jest to uprawnienie czy obowiązek podatnika3. Z wykładni literalnej przepi-

3 A. Melezini, Nowelizacja rozporządzeń w zakresie cen transferowych, Vademecum Doradcy Podatko-
wego, http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/417,nowelizacja_rozporzadzen_w_zakresie_cen_trans-
ferowych (dostęp: 15.3.2017 r.).
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su można wywieść, iż przedstawienie opisu transakcji, o którym mowa w pkt 3 jest przy-
wilejem podatnika. Jeśli bowiem podatnik nie przedstawi takiego opisu, wówczas organ 
dokona analizy takich transakcji na podstawie innego przepisu, czyli § 19, zgodnie z któ-
rym w celu ograniczenia ryzyka weryfikacji wartości rynkowej dóbr niematerialnych lub 
usług podatnik powinien wskazać racjonalne przyczyny uzasadniające poniesioną w ta-
kiej transakcji stratę.

Restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powiązanych to kolejne nowe unormo-
wanie, jakie znalazło się w rozporządzeniu z 17.6.2013 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania 
oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przy-
padku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768).

Podstawę do wprowadzenia § 23 stanowiły rekomendacje rozdziału IX Wytycznych 
OECD. Ustawodawca zawęził jednak zarówno definicję restrukturyzacji, jak i jej opis 
w stosunku do Wytycznych OECD. W przypadku zatem przeprowadzania takiej transak-
cji przez przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej zasadne jest odwołanie się do 
szczegółowego opisu struktur restrukturyzacyjnych włącznie z przykładami, jakie zostały 
zamieszczone w pkt 9.1–9.194 Wytycznych OECD. Dopiero 3.3.2014 r. opublikowany 
został komentarz Ministerstwa Finansów dotyczący restrukturyzacji działalności gospo-
darczej. W komentarzu zwrócono uwagę, iż restrukturyzacja może dotyczyć w szcze-
gólności:
 1) przeniesienia czegoś posiadającego istotną wartość (ang. something of value), np. 

wartości niematerialnych;
 2) rozwiązania lub istotnej renegocjacji istniejących umów, np. produkcji, dystrybucji, 

umowy licencyjnej, umowy na świadczenie usług.
Więcej na temat restrukturyzacji działalności w części dotyczącej § 23.
Kolejną zmianą w nowym rozporządzeniu jest wprowadzenie klauzuli postępowania 

trójstronnego w zakresie procedury eliminowania opodatkowania podmiotów posiadają-
cych siedziby w różnych jurysdykcjach podatkowych. Procedura umożliwia zaangażo-
wanie trzeciej strony w postępowaniu arbitrażowym w celu zlikwidowania potencjalnych 
nieuzasadnionych opodatkowań stron uczestniczących w transakcji. 

Jednym z celów wprowadzenia nowego rozporządzenia jest zawężenie możliwości 
przerzucania przez podatników dochodów do innych krajów. Warto zwrócić uwagę, iż 
nowela rozporządzenia to kolejna zmiana przepisów podatkowych zmierzająca do zmniej-
szenia potencjału przesunięć zobowiązań podatkowych podmiotów polskich. Problem 
optymalizowania obciążeń podatkowych przez korporacje międzynarodowe znany jest 
polskim organom podatkowym już od początku lat 90. XX w. Przykładem może być 
pismo Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat z 26.8.1996 r. do izb 
i urzędów kontroli skarbowej (pismo PO4/AK-722-654a/96), w którym Ministerstwo Fi-
nansów „informuje, że otrzymuje sygnały, iż polskie podmioty gospodarcze zajmujące 
się importem towarów, w celu zaniżenia ich wartości celnej (często w porozumieniach 
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z dostawcami), a tym samym zaniżenia należności celnych i podatkowych, ale w sposób 
taki, aby równocześnie nie obniżać kosztów uzyskania przychodów w podatkach docho-
dowych, zawierają dodatkowo różnego rodzaju umowy z zagranicznymi kontrahentami, 
aby osiągnąć zamierzony efekt ekonomiczny. Z otrzymywanych sygnałów wynika, że 
polskie podmioty gospodarcze:
 1) zawierają z dostawcami zagranicznymi, obok umów na import towarów, dodatkowe 

umowy przede wszystkim na świadczenie na ich rzecz usług o charakterze niemate-
rialnym, takich jak np. świadczenie usług marketingowych, doradztwa ekonomicz-
nego, sporządzania opinii handlowych itp. lub też

 2) tworzą wspólnie z tymi kontrahentami w krajach trzecich (zwłaszcza w tzw. rajach 
podatkowych) wspólne przedsiębiorstwa lub spółki prawa handlowego (…).
Informując o powyższym, Ministerstwo Finansów poleca, aby w toku prowadzo-

nych kontroli, zwłaszcza u podatników, co do których zachodzi uzasadnione podej-
rzenie niezgłaszania do opodatkowania dochodów we właściwej wysokości, zwracana 
była baczna uwaga na tego typu powiązania. W przypadku stwierdzenia takich powią-
zań organy podatkowe powinny bezwzględnie dokonać oceny tych powiązań oraz skut-
ków dla budżetu. Należy w szczególności zbadać, czy dana usługa była rzeczywiście 
świadczona, jaki jest związek między poniesionymi wydatkami związanymi z tą usłu-
gą a możliwością osiągnięcia przez podatnika wyższych przychodów oraz czy ceny 
płacone za te usługi (o ile rzeczywiście były świadczone) odpowiadają wartości tych 
usług, a także czy przy wypłacie należności odbiorcy zagranicznemu pobrany był po-
datek u źródła, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wyłączają po-
boru tego podatku”4. 

Zagadnienie transferu zysków z Polski za granicę było również przedmiotem prac 
parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 19.3.2001 r. poseł S. Kacz-
marek wystąpił z interpelacją Nr 6004 (DSPR 4401-236/01) w sprawie transferu zysków 
za granicę przez polskie spółki należące do zachodnich koncernów. W odpowiedzi na 
interpelację z 5.4.2001 r. sekretarz stanu J. Rudowski wskazał, iż w celu ograniczenia 
występowania cen transferowych OECD powołała przy swoim Komitecie Podatkowym 
specjalną grupę roboczą zajmującą się kwestiami cen transferowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wielonarodowe. W odpowiedzi sekretarz stanu stwierdził, że polskiej 
administracji podatkowej znana była waga problematyki stosowania przez podatników 
cen transferowych i administracja ta na miarę swojego doświadczenia i możliwości po-
dejmuje wszelkie działania mające za zadanie ograniczyć to zjawisko. Poza działaniami 
o charakterze prawnym5 podejmowane są, jak zaznaczył w odpowiedzi na interpretację 

4 W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warsza-
wa 2003, s. 194–195. 

5 W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów powołuje się na stosowanie niżej wymienio-
nych instrumentów prawnych: 1) dokonywane zmiany w ustawach podatkowych, tj. w art. 11 PDOPrU 
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przedstawiciel Ministerstwa Finansów, inne działania ułatwiające organom podatkowym 
rozpoznawanie transakcji „dotkniętych” cenami transferowymi i szacowanie dochodów, 
do których w szczególności zaliczyć należy szkolenie przedstawicieli tych organów oraz 
inne formy upowszechniania wiedzy w zakresie cen transferowych, a także międzyna-
rodową wymianę informacji podatkowej. Jak widać z przytoczonej odpowiedzi na inter-
pretację poselską, już przed wejściem w życie przepisów o cenach transferowych polska 
administracja podatkowa miała świadomość problemu, który prowadzi do transferu zy-
sków za granicę.

O wyprowadzaniu zysków za granicę z Polski wypowiedział się również przedstawi-
ciel Ministerstwa Finansów, który stwierdził, że „ściganie takich nadużyć to benedyktyńska 
robota”6. W podobnym tonie wypowiedział się prof. D. Rosatti, który zwracał uwagę, iż 
„przypadki nielegalnego transferu zysków za granicę przez polskie firmy należące do zagra-
nicznych korporacji są coraz częstsze. Świadczyć może o tym fakt, że rentowność spółek 
z kapitałem zagranicznym jest mniejsza niż średnia rentowność wszystkich polskich firm”7. 
Z kolei prof. J. Macieja zauważa, że sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw nie infor-
mują rzetelnie o ich faktycznej rentowności. W istocie, zdaniem prof. J. Maciei, rentow-
ność firm z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego wynosi ok. 1,8%, gdy tymczasem 
przedsiębiorstwa całkowicie polskie notują rentowność sięgającą 2,5%8.

Ceny transferowe są jednym z elementów składowych corocznych Krajowych Pla-
nów Dyscypliny Podatkowej. Zgodnie z wytycznymi planów za lata 2010–2013 oraz na 
2016 r. stwierdzono, że ceny ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi 
powinny być ustalane w taki sam sposób i na tym samym poziomie, jaki ustaliłyby pod-
mioty niezależne. Zbadanie tej problematyki wymagało przeprowadzenia: 
 1) identyfikacji przypadków (powiązań), dla których zastosowanie znajdą przepisy 

w zakresie „cen transferowych” i „cienkiej kapitalizacji”;
 2) weryfikacji obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiąza-

nymi;

i w art. 25 PDOFizU, uszczegóławiające zakres podmiotów, w przypadku których organy skarbowe mogą 
szacować dochody w związku ze stosowaniem przez te podmioty cen transferowych; 2) wydanie przez Mi-
nistra Finansów rozporządzenia z 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatni-
ków przez szacowanie cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. Nr 128, poz. 833 
ze zm.) będącego swoistą „instrukcją” prawidłowego szacowania dochodów podatników w przypadku sto-
sowania przez nich cen transferowych; 1) nałożenie od 1.1.2001 r. na podatników obowiązku szczególnego, 
dokładnego udokumentowania większych transakcji dokonywanych przez tych podatników z podmiotami 
powiązanymi oraz transakcji, w związku z którymi płatności kierowane są do krajów lub terytoriów posia-
dających szkodliwe dla innych państw systemy podatkowe, zachęcające do transferu dochodów; 4) okreś-
lenie w rozp. Ministra Finansów z 11.12.2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową (Dz.U. Nr 115, poz. 1203) listy szkodliwych systemów podatkowych. 

6 A. Dyszel, Jak wyprowadza się zyski z Polski, Przegląd 2002, Nr 20.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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 3) porównywalności transakcji, w szczególności analizy funkcjonalnej transakcji, ba-
danych oraz uprzednio zidentyfikowanych transakcji, jakie zawierają podmioty nie-
zależne;

 4) wyboru odpowiedniej metody szacowania na podstawie wniosków wynikających 
z przeprowadzonej analizy porównywalności;

 5) zastosowania wybranej metody szacowania oraz sposobu jej stosowania, który po-
winien uwzględniać wyniki analizy porównywalności transakcji, np. dokonanie od-
powiednich korekt na porównywalność;

 6) zbadania, czy wyniki osiągnięte za pomocą powyższej analizy zbieżne są z wynika-
mi analizy „cen transferowych” przedstawionymi przez podatnika;

 7) ewentualnego doszacowania dochodu w badanej transakcji;
 8) w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami mającymi siedziby 

w UE, istnieje obowiązek informowania o zagrożeniu podwójnego opodatkowania 
podatnika oraz Ministra Finansów, który zobligowany jest poinformować o tym wła-
ściwe władze podatkowe.
Problematyka cen transferowych z roku na rok jest elementem efektywnych kontroli 

w Polsce, prowadzonych zwłaszcza przez organy kontroli skarbowej. Zgodnie z danymi 
Ministerstwa Finansów średnie doszacowanie dochodów podatników kontrolowanych 
w procedurze transfer pricingu za lata 2009–2015 wyniosła w przeliczeniu na jeden pod-
miot 5 472 092 PLN.

Warto również zwrócić uwagę na notę umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów 
5.2.2016 r., w której Ministerstwo Finansów informuje, iż: „W wyniku zakończonych po-
stępowań w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej Kontrola Skarbowa 
zidentyfikowała szereg technik ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitało-
wych skutkujących nie wykazywaniem dochodów albo wykazywaniem dochodów niż-
szych od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały. 
Ujawnione nieprawidłowości, potwierdzone w toku kontroli instancyjnej i sądowej oraz 
w postaci korekt deklaracji podatkowych, dotyczyły m.in.:
 1) transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z o.o. w łańcuchu pod-

miotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych 
udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym 
samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w po-
datku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyż-
szego tytułu blisko 500 mln zł;

 2) jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczą-
cej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie 
zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kon-
trolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano 
stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł;
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 3) nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca 
(podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagra-
nicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę dekla-
rowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł;

 4) nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie kra-
jowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych 
ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współ-
czynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycz-
nie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę 
prawie 2 mln zł;

 5) udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na wa-
runkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodze-
nia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była 
decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł”.
Publikacja omawia przepisy znowelizowanego rozporządzenia z 17.6.2013 r., wska-

zując na ryzyka podatkowe w stosowaniu norm tego aktu wykonawczego oraz rekomen-
dacje do zminimalizowania potencjalnego ryzyka.

Omówiony został każdy z paragrafów, ze szczególnym uwzględnieniem następują-
cych zagadnień:
 1) charakterystyki metod szacowania cen transferowych wraz z przykładami praktycz-

nymi ich stosowania;
 2) metodologii sporządzania analizy porównawczej na podstawie wskaźników finanso-

wych z piramidy Du Ponta;
 3) nowych obowiązków dokumentowania transakcji rutynowych;
 4) istoty restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z przykładami struktur (prze-

niesienie aktywów, funkcji, ryzyk);
 5) rozliczania transakcji finansowych i występujących ryzyk związanych z kwalifikacją 

takich usług do przychodów z nieodpłatnych świadczeń.
Dodatkowo omówione zostały takie zagadnienia jak sposób partycypacji w zyskach 

z tytułu transakcji badań i rozwoju (ang. R+D) oraz klucze podziału kosztów w transak-
cjach związanych z reklamą.

W publikacji częste są odniesienia do interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa 
sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych, które niejednokrotnie wyznacza-
ją dalsze kierunki kontroli prowadzonych przez organy kontrolne.




