
Zmiany w podatku CIT 
od roku 2019
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Agenda

▪ Exit tax – nowy podatek od niezrealizowanych zysków oraz jego wpływ na możliwości optymalizacji 
podatkowej

▪ Zasady opodatkowania tzw. kryptowalut

▪ Obniżona stawka podatku 9 % -zakres stosowania i ograniczenia

▪ Nowe regulacje w zakresie ulg podatkowych tzw. innovation box

▪ Samochody w firmie - zmiana zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu

▪ Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła (WHT) 

▪ Pakiety wierzytelności – zasady rozliczania wydatków na nabycie wierzytelności

▪ Koszty finansowania kapitałem

▪ Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

▪ Zmiany w cenach transferowych oraz zasadach przygotowywania dokumentacji podatkowej
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Exit tax

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit tax)

▪ Zakres opodatkowania
➢ Przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP w wyniku którego RP traci w całości lub w części prawo do opodatkowania 

dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu

• rezydent przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

• nierezydent przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi 
działalność poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez zagraniczny zakład;

• nierezydent przenosi do innego państwa całość albo część działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

➢ Zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającemu opodatkowani w RP (nieograniczony obowiązek podatkowy) w wyniku 
którego RP traci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego 
podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa.

• nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.
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Exit tax

▪ Wyłączenie stosowania przepisów

• Opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:

• 1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika 
położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa;

• 2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 
zabezpieczenia wierzytelności;

• 3) przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych określonych prawem Unii Europejskiej dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

▪ Wątpliwości co do zgodności z dyrektywą UE (dyrektywa przewiduje opodatkowania w przypadku osiągnięcia korzyści podatkowej)

▪ Przedmiot opodatkowania

➢ Przedmiotem opodatkowania jest  dochód z niezrealizowanych zysków
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Exit tax

▪ Podstawa opodatkowania

➢ Suma dochodów ustalona dla poszczególnych składników majątku

➢ Dochód z niezrealizowanych zysków, który stanowi nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego 
ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalonej na dzień jego przenoszenia (dzień poprzedzający dzień w którym składnik ten przestaje być 
przypisany do działalności prowadzonej na terenie RP) ponad jego wartość podatkową.

Wartość rynkowa:

➢ Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, którą określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub 
prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego 
zbycia (jeżeli z przeniesieniem składnika majątku nie wiąże się zmiana funkcji, aktywów lub ryzyk)

➢ Wartość rynkowa określona w drodze szacowania na podstawie art. 11 Ustawy CIT (podmioty powiązane). 

Wartość podatkowa:   

Wartość nie zaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika do kosztów 
uzyskania przychodów gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.

5



Exit tax

▪ Stawka podatku 

➢ 19 % podstawy opodatkowania

▪ Data powstania obowiązku podatkowego

➢ Dniem przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dzień poprzedzający dzień, w którym składnik ten 
przestaje być przypisany do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez zagraniczny zakład.

▪ Obowiązek złożenia deklaracji oraz wpłaty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał 
dochód 

➢ Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych 
zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków, oraz w tym terminie 
wpłacić podatek należny.

▪ Decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku
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Exit tax

▪ Decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku

➢ Wniosek do US o rozłożenia zapłaty całości lub części podatku na okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 
powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli przeniesienie składników majątku albo przeniesienie rezydencji podatkowej następuje na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

➢ W przypadku gdy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, rozłożenie na raty zapłaty 
całości albo części tego podatku następuje po przedłożeniu przez podatnika zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego z tego 
tytułu wraz z opłatą prolongacyjną w formie przewidzianej przepisami Ordynacji podatkowej dla zabezpieczeń wykonania zobowiązań 
podatkowych.

▪ Zwolnienia

➢ składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, 

➢ składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, niestanowiące 
aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

➢ Zwolnienia przedmiotowe i odroczenia w opodatkowaniu, nie mają zastosowania do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
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Zasady opodatkowania tzw. kryptowalut

▪ Art. 4a  - definicja

„22a) walucie wirtualnej – oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu;

26) walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje
należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być 
elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;

• Uznanie przychodów z kryptowalut za przychody z zysków kapitałowych 

• Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo 
majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.
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Obniżona stawka 9 % CIT

▪ w art. 19:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„2) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków

kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w

roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty

odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych

w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do

1000 zł.”,

▪ Stawka 9 % ma zastosowanie do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych

▪ Stawka 9 % nie ma zastosowanie do podmiotów powstałych w wyniku restrukturyzacji.
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Innovation box

„Art. 24d. 1. Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5%
podstawy opodatkowania. 

2. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 

1) patent, 

2) prawo ochronne na wzór użytkowy, 

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, 

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432), 

8) autorskie prawo do programu komputerowego 

− podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został 
wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. 
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Innovation box

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku
podatkowym. 

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego 
prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru: 

(a+b)∗1,3a+b+c+d 

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na: 

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo–rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności 
intelektualnej, 

b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w 
lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3, 

c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w 
lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. art. 11a ust. 1 pkt 4, 

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 
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Innovation box

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata): 

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; 

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w 
postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu. 
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Samochody w firmie

▪ Limit kosztów uzyskania przychodów do 150.000  zł

• Samochód jako środek trwały

Limit wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia z 20.000 euro do
150.000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych z 30.000 euro do kwoty 225.000 zł)

• Leasing (najem) samochodu

➢ Wprowadzenie limitu 150.000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych 225.000 zł) raty leasingu samochodu osobowego zaliczanej do 
kosztów uzyskania przychodu (zaliczenie do kup części raty)

➢ Limit stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Ograniczenie nie dotyczy kosztów 
finansowania, które są ujmowane w racie leasingowej (ograniczenia w finansowaniu dłużnym)
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Samochody w firmie

▪ Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego

Do kosztów uzyskania przychodów nie będą zaliczane składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część 
ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

▪ Ograniczenia w uznaniu za koszt uzyskania przychody wydatków eksploatacyjnych w wysokości przekraczającej 75 %

➢ Wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego (m.in. wydatki na paliwo, przeglądy, naprawy czy też opłaty parkingowe) 
służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w 
wysokości 75% tych wydatków. 

➢ Limit obejmuje nieodliczony podatek VAT
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Samochody w firmie

➢ Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu 100% wydatków pod warunkiem wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie do 
celów prowadzonej działalności gospodarczej co oznacza obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji (ewidencja prowadzona dla celów 
podatku VAT) 

➢ Likwidacja tzw. kilometrówki 

➢ Limitem nie będzie objęty czynsz z tytułu umowy leasingu (najmu lub innej umowy o podobnym charakterze), chyba że opłaty te zostały 
skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takiej  sytuacji, wyłączenie będzie miało zastosowanie 
tylko do części opłaty skalkulowanej bez uwzględniania kosztów eksploatacji samochodu osobowego.

▪ Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów do 150.000 zł przy zbyciu samochodu osobowego

▪ Nowe regulacje dotyczą umów zawartych, zmienionych lub zaktualizowanych po 31.12.2018 roku
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Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła (WHT) 

Podatek u źródła

▪ Modyfikacja przepisów ograniczających prawo do skorzystania ze zwolnienia z poboru WHT  w przypadku podmiotów powiązanych (tzw. 
„mała klauzula unikania opodatkowania”) m.in. poprzez wprowadzenia warunku uzasadnionych przyczyn ekonomicznych 

▪ Wprowadzenie limitu 2 mln zł wypłaty należności z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 w roku podatkowym na rzecz 
jednego podatnika, powyżej którego nie będzie można zastosować zwolnienia z poboru WHT lub obniżonych stawek, wynikających z 
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

▪ Zastosowanie zwolnienia dla podmiotów powiązanych z poboru WHT, będzie możliwe na podstawie opinii o stosowaniu zwolnienia.  
Opinie wydaje organ podatkowy (nie później niż w terminie 6 miesięcy) na wniosek podatnika lub płatnika. (Odroczenie terminu 
płatności podatku o 6 m-cy) 

▪ Możliwość zwrotu przez organ podatkowy podatku pobranego od kwoty przekraczającej 2 mln zł, w przypadku istnienia podstaw do 
zastosowania zwolnienia lub obniżonych stawek (na podstawie przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania). Wniosek składa podatnik lub płatnik jeżeli poniósł ciężar ekonomiczny podatku. 
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Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła (WHT) 

▪ Wprowadzenie obowiązku zachowania należytej staranności przez płatnika, przy weryfikacji zastosowania obniżonej stawki lub 
zwolnienia z WHT.

▪ Możliwość zastosowania kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli wypłacana w roku podatkowym, z tytułu usług niematerialnych, kwota na 
rzecz danego podmiotu nie przekracza 10 000 zł.

▪ W przypadku zwolnienia należności (chodzi o kwoty przekraczające 2 mln zł) wypłacanych na rzecz podmiotu zagranicznego w związku z 
działalnością zakładu tego podmiotu w Polsce, płatnik jest zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego właściwego dla osób 
zagranicznych stosownego zawiadomienia. 
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Pakiet wierzytelności

▪ Wydatek na nabycie wierzytelności stanowi dla nabywcy koszt uzyskania przychodów w momencie uzyskania przychodu w postaci 
zapłaty całości należności. 

▪ W przypadku częściowej zapłaty wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodu w proporcji uiszczonej wpłaty do osiągniętego 
przychodu. 

▪ W sytuacji gdy spłacana jest jedynie część wierzytelności, za koszt uzyskania przychodów danego roku podatkowego może być uznana 
również tylko taka część poniesionych na nabycie tej wierzytelności wydatków, jaka dotyczy przychodów uzyskanych przez podatnika w 
związku z wyegzekwowaną spłatą wierzytelności.

Pakiet wierzytelności

▪ Co najmniej 100 wierzytelności, skupione w celu ich windykacji lub dalszej odsprzedaży

▪ Rezygnacja proporcjonalnego rozliczania. 

▪ Koszty nabycia wierzytelności będą rozliczane wprost z osiąganymi przychodami z windykowanych wierzytelności i potrącane w roku 
podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody ze spłaty wierzytelności w pakiecie, bez względu na to z której 
wierzytelności następowałaby spłata. Nadwyżka spłat wierzytelności w pakiecie nad ceną ich nabycia stanowiła będzie dochód 
podlegający opodatkowaniu. 

• Dochód do opodatkowania powstanie tylko w przypadku powstania nadwyżki przychodów uzyskanych ze zbycia lub spłaty wierzytelności 
ponad wydatkami na nabycie całego pakietu. 
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Koszty finansowania kapitałem 

▪ Za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy 
oraz kwoty:

1) dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub

2) zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

▪ Koszt przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch 
bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

▪ Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

▪ Zasady tej nie stosuje się do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

• Zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku musi nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w 
którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce. Jeżeli dopłata zostanie 
zwrócona przed upływem tego terminu w roku podatkowym, w którym dokonano zwrotu, przychodem jest wartość 
odpowiadająca odliczonym, kosztom uzyskania przychodów.
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Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Decyzja w zakresie podatków dochodowych, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania

10% 

20% / 30%  - podwyższona stawka (podstawa zobowiązania > 15 MLN, recydywa tj. druga decyzja w ciągu 10 lat, brak dokumentacji 
podatkowej)  

Decyzja w sprawie GAAR dotycząca innych podatków 

40% 

80% / 120% - podwyższona stawka (podstawa zobowiązania > 15 MLN, recydywa tj. druga decyzja w ciągu 10 lat)

Odpowiedzialność płatnika 

10% 

20% / 30% - podwyższona stawka (podstawa zobowiązania > 15 MLN, recydywa tj. druga decyzja w ciągu 10 lat)
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Ceny transferowe

• Zmiany redakcyjne – uchylenie dotychczasowych przepisów oraz dodanie nowego rozdziału 

• Rezygnacja z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku gdy:

➢ transakcja jest zawierana wyłącznie przez podmioty krajowe (siedziba lub zarząd na terytorium RP)

➢ podmioty te nie korzystają ze zwolnień o których mowa w art. 6 Ustawy CIT (zwolnienie podmiotowe)

➢ podmioty te nie korzystają ze zwolnień o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy CIT (specjalna strefa ekonomiczna oraz 
dochody podatników, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 
2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) 

➢ podmioty te nie poniosły straty podatkowej.

• Możliwość wyboru stosowania przepisów do transakcji realizowanych w roku 2018
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Ceny transferowe

• Przepisy przejściowe

Art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej

2. Przepisy art. 23m i art. 23w−23zd ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 11a i art. 11k−11r ustawy zmienianej w art. 2 podatnik może 
stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym 
przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym 
rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów 
obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. 
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Ceny transferowe

Art. 11n. Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych: 

1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z 
tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki: 

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6, 

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, 

c) nie poniósł straty podatkowej; 

2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, którego dotyczy ta decyzja; 

3) których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących 
inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

4) między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową; 

5) w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami; 

6) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); 

7) realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia: 

a) na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy, 

b) przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia 
usług związanych z tą produkcją; 

8) realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 
grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców (…)

9) polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 
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Ceny transferowe

• Definicje 

Podmiotach powiązanych – oznacza to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które znaczący wpływ wywiera:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej

wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;
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Ceny transferowe

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 lub stanowiących, lub

c) udziałów lub innych praw związanych z uczestnictwem w zyskach lub majątku,

w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych

decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub

powinowactwa do drugiego stopnia.
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Ceny transferowe

Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane 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. 
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Ceny transferowe

Transakcji kontrolowanej – oznacza to identyfikowane na podstawie rzeczywistych

zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie

dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub

narzucone w wyniku powiązań 
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Ceny transferowe

• Zasada ceny rynkowej

Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą 
podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy albo stratę wyższą od tej, jaką należałoby oczekiwać, gdyby 
wymienione powiązania nie istniały – organ podatkowy określa dochód albo stratę podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z 
tych powiązań.

Określając wysokość dochodu albo straty organ podatkowy może uznać, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane:

1) nie zrealizowałyby danej transakcji, lub  (organ odstępuje od stosowania metody)

2) zrealizowałyby inną transakcję lub inną czynność (organ stosuje właściwą dla tej transakcji lub czynności metodę)
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Ceny transferowe

• Progi wartościowe transakcji (podane bez podatku VAT)

1) 10 000 000zł - w przypadku transakcji towarowej

2) 10 000 000zł - w przypadku transakcji finansowej 

3) 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej

4) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji innej niż określona w pkt 1) – 3) 

Ocena jednolitości transakcji w ujęciu ekonomicznym
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Ceny transferowe

Wartość transakcji kontrolowanej odpowiada: 

1) wartości kapitału − w przypadku pożyczki i kredytu; 

2) wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji; 

3) sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji; 

4) wartości przypisanych przychodów lub kosztów − w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego; 

5) wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej − w przypadku pozostałych transakcji. 
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Ceny transferowe

• Metody ustalania cen transferowych

Ceny transferowe ustala się z zastosowaniem następujących metod:

1) metody porównywalnej ceny niekontrolowanej;

2) metody ceny odprzedaży;

3) metody koszt plus;

4) metody marży transakcyjnej netto;

5) metody podziału zysku;

Dodanie innej metody, w tym techniki wyceny, jeśli metoda ta prowadzi do ustalenia ceny

transferowej w wysokości, w jakiej określiłyby między sobą podmioty niepowiązane

– w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa w pkt

1-5.
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Ceny transferowe

• Korekta cen transferowych

Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów
uzyskania przychodów,

jeżeli:

1) w realizowanych przez podatnika w roku podatkowym transakcjach kontrolowanych ustalone zostały warunki, które ustaliłyby 
podmioty niepowiązane;

2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki, a zapewnienie ich 
zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;

3) korekta cen transferowych została dokonana do dnia upływu terminu na złożenie przez podatnika rocznego zeznania podatkowego 
za rok podatkowy, w którym realizowane były te transakcje;

4) do dnia upływu terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy korekta cen 
transferowych, podatnik otrzymał oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej 
samej wysokości co podatnik;
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Ceny transferowe

5) podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 4, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, z którym

Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz

istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;

6) podatnik potwierdził fakt dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu

podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.
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Ceny transferowe

• Odstąpienie od szacowania narzutu w przypadku usług o niskiej wartości dodanej 

Organ podatkowy odstępuje od określenia wysokości narzutu w

przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej, jeżeli:

1) narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody, o której

mowa w art. 11d ust. 1 pkt 3 lub 4, i wynosi:

a) nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług, albo

b) nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług;

2) usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub

zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

3) usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:

a) rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,

b) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich

podmiotów powiązanych korzystających z usług.
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Ceny transferowe

• Definicja usług o niskiej wartości dodanej

Usługi, które:

1) zostały wymienione w załączniku nr 6 lub są usługami o podobnym charakterze;

2) mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;

3) nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;

4) wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów
niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz
podmiotów powiązanych i niepowiązanych; 

5) nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem

odsprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu

powiązanego (refakturowanie).
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Ceny transferowe

• Odstąpienie od szacowania pożyczek

Organ podatkowy odstępuje od określenia oprocentowania w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki, jeżeli:

1) oprocentowanie pożyczki jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) nie przewidziano wypłaty innych, niż oprocentowanie, opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub 
premii;

3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

4) w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi 
liczony odrębnie dla pożyczek udzielonych oraz pożyczek zaciągniętych wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej 
kwoty;

5) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową.
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Ceny transferowe

• Prawo do korekty dochodów w przypadku:

➢ określenia dochodów przez administrację innego kraju

➢ szacowania dochodu przez organ podatkowy 

➢ zakładu zagranicznego

➢ korekty dokonanej przez podatnika
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Ceny transferowe

• Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji składane do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

• Do katalogu wyłączeń w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dodano:

➢ transakcje kontrolowane, których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu

albo kosztu uzyskania przychodu 

➢ transakcje kontrolowane, w których cena została ustalona w trybie przetargu    nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych

• Raje podatkowe – zmiana limitu z 20 000 eur na 100 000 zł
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Ceny transferowe

• Dokumentacja grupowa (sporządzana do końca 12 miesiąca roku podatkowego)

➢ Podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową 
dokumentację cen transferowych sporządzoną za rok obrotowy w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku 
obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

1) dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym

kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

➢ Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany do dołączania grupowej 
dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Sporządzenie grupowej dokumentacji 
cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji 
(…)
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Ceny transferowe

Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera:

1) opis grupy podmiotów powiązanych;

2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych;

3) opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych;

4) informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.
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Ceny transferowe

• Dokumentacja lokalna

Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera:

1) opis podmiotu powiązanego;

2) opis transakcji;

3) analizę cen transferowych, w tym:

a) analizę porównawczą albo

b) analizę wykazującą zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja

kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane (analiza

zgodności) w przypadku gdy nie jest możliwe sporządzenie analizy

porównawczej;

4) informacje finansowe.
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Ceny transferowe

• Sporządzenie dokumentacji na żądanie

➢ W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ podatkowy może zwrócić się do 
podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U. poz. 646), z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy cen transferowych 
dla wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym.

➢ Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.

➢ Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie wskazanym w żądaniu, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.
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Ceny transferowe

• Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji składane do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:
1) sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
2) ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen
transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty
niepowiązane.

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:
1) oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji - w
przypadku gdy:
a) kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo
b) nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;
2) nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika 

Oświadczenie jest przesyłane w  formie elektronicznej
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Ceny transferowe

• Informacja o cenach transferowych 

Podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych przekazują Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
informację o cenach transferowych za rok obrotowy sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
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Ceny transferowe

Informacja o cenach transferowych zawiera:

1) cel złożenia informacji i okres za jaki jest składana;

2) dane identyfikacyjne;

3) ogólne informacje finansowe;

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5) informacje dotyczące metod i cen transferowych;

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których

mowa w pkt 2-5.

Dane lub informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, obejmują transakcje

kontrolowane objęte lokalną dokumentacją cen transferowych.

Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż 
zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a, a podatnik
nie przedłoży temu organowi dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym 
przez ten organ opodatkowuje się stawką 50%.
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Dziękuję i zapraszam do 

zadawania pytań

Arkadiusz Duda    Doradca Podatkowy    502 200 811    arkadiusz.duda@zimny.eu  
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