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Witamy



PODMIOTY

POWIĄZANE



Podmioty powiązane

osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości 
prawnej, mająca miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub 
zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

osoba fizyczna lub prawna 
mająca miejsce zamieszkania 

albo siedzibę (zarząd) za 
granicą

Podmiot krajowy
Podmiot 

zagraniczny

Bezpośredni lub 
pośredni:

Zarząd 
Kontrola

Udział



Szacowanie

Jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki 

różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne 

podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje 

dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione 

powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny 

podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych 

powiązań.



Powiązania bezpośrednie i pośrednie 
(od 2019: wywieranie znaczącego wpływu)
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Nowe definicje od 2019 r.

Podmioty powiązane:

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

jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

a) ten sam inny podmiot lub

b) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej 

wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy 

kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;



Wywieranie znaczącego wpływu:

Powiązania 
rodzinne

Znaczący wpływ 
wywierany 
przez osoby 

fizyczne



Regulacje OECD



Przykład
Spółka Roboty Budowlane S.A. posiada udział w kapitale
zakładowym spółki Ocieplenia sp. z o.o. w wysokości 4,7
%. Między ww. spółkami nie występują powiązania
osobowe ani rodzinne, o których mowa w art. 11 ust. 4 i 5
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podmiotem dominującym w obu spółkach jest spółka
Prestiż S.A.: jest ona właścicielem 75 % akcji w spółce
Roboty Budowlane S.A. i posiada 47,2 % udziałów w
Ocieplenia sp. z o.o.

Pytanie

Czy Ocieplenia sp. z o.o. i Roboty Budowlane S.A. są
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka Roboty Budowlane S.A. posiada udział w 
kapitale zakładowym spółki Ocieplenia sp. z o.o. w 

wysokości 20 %. Między ww. spółkami nie występują 
powiązania osobowe ani rodzinne. Udziałowcem w 

obu spółkach jest spółka Prestiż S.A.: jest ona 
właścicielem 23 % akcji w spółce Roboty Budowlane 
S.A. i posiada 17 % udziałów w Ocieplenia sp. z o.o. 

Przykład



METODY

SZACOWANIA CEN

TRANSFEROWYCH



Jeżeli organ podatkowy ustali, że ustalone między 
podmiotami powiązanymi warunki transakcji odbiegają 

od warunków rynkowych i w konsekwencji nastąpiło 
zaniżenie dochodu do opodatkowania to może dokonać 

ustalenia tego dochodu w drodze oszacowania.



Metody szacowania

Metody transakcyjne:

• metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,

• metoda ceny odsprzedaży,

• metoda rozsądnej marży („koszt plus”)

Metody zysku transakcyjnego:

• metoda podziału zysków

• metoda marży transakcyjnej netto

Inne metody (w tym techniki wyceny)



Nowa metoda od 2019 r.

Jeżeli nie można zastosować wcześniejszych metod to dopuszcza się 

zastosowanie innej metody, w tym technik wyceny (np. przez 

rzeczoznawcę).



INNE ZMIANY



Usługi o niskiej wartości dodanej

- Przeniesienie regulacji z rozporządzenia do ustawy

- Brak szacowania jeżeli przy marży nieprzekraczającej 5%

Warunki:

- Mają charakter wspomagający (nie są przedmiotem działalności ani 

odsprzedaży)



Pożyczki

Brak szacowania jeżeli:

• oprocentowanie ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, 

określone w obwieszczeniu ministra finansów,

• brak innych niż oprocentowanie opłat 

• okres pożyczki pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

• w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu 

powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony 

odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 

000 000 zł lub równowartość tej kwoty;

• pożyczkodawca nie jest podmiotem z raju podatkowego



Korekta cen przez podatnika

Od 2019 r. podatnicy mogą sami dokonać korekty cen w trakcie roku jeżeli 

nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w 

trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione 

koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny 

transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby 

podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych.



DOKUMENTACJA W SPRAWIE CEN

TRANSFEROWYCH



Dokumentacja podatkowa cen transferowych do 
końca 2016 r.

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej 

równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota 

wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 100 000 EURO – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego 

zgodnie z art. 16 ust. 7 (updop), albo

2) 30 000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości 

niematerialnych i prawnych, albo

3) 50 000 EURO – w pozostałych przypadkach.

4) 20 000 EURO w przypadku transakcji, w związku z którą zapłata należności  dokonywana jest 

bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.



Dokumentacja podatkowa cen
transferowych od 2017 r.

• dokumentację sporządzają podmioty, które uzyskały w roku 

poprzedzającym rok za który jest sporządzana dokumentacja 

przynajmniej    2 000 000 euro przychodów (lub kosztów).,

• dokumentować należy transakcje mające istotny wpływ na wysokość 

dochodu (straty)



Dokumentacja podatkowa cen
transferowych od 2017 r.

Transakcje istotne:

- O wartości powyżej 50 tys. euro

- Wartość ta rośnie wraz ze wzrostem przychodów:

- (przychód 2-20 mln euro) o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro 

przychodu powyżej 2 000 000 euro;

- (przychód 20-100 mln euro) - 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. 

euro za każde 10 mln. euro przychodu powyżej 20 mln.euro;

- (przychód pow. 100 mln euro) – transakcje powyżej 500 tys. euro



Dokumentacja podatkowa cen
transferowych od 2019 r.

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji 

kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona 

o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym 

następujące progi dokumentacyjne:

1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

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



Dokumentacja dwustopniowa

1) Dokumentacja lokalna wraz z analizą danych podmiotów niezależnych 

(benchmark) oraz uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji (TP-

R)

2) Dokumentacja grupowa



Dokumentacja lokalna
1) opis podmiotu powiązanego;

2) opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;

3) analizę cen transferowych, w tym:

1) analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z 

podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznane 

za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, 

zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo

2) analizę wykazującą zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja 

kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej 

„analizą zgodności” - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie 

jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest 

możliwe przy zachowaniu należytej staranności;

4) informacje finansowe.



Dokumentacja grupowa

Obowiązek dla podmiotów powiązanych, należących do grupy kapitałowej, 

dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której 

skonsolidowane przychody przekroczyły 200 000 000 złotych. 

Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera:

1) opis grupy;

2) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy;

3) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;

4) informacje finansowe i podatkowe tej grupy.



Opis przebiegu transakcji - analiza 
funkcjonalna

Funkcje Spółka A Spółka B

Kto wykonuje poszczególne funkcje związane z 
transakcją?

Aktywa Spółka A Spółka B

Co każda ze stron angażuje w transakcję?

Ryzyka Spółka A Spółka B

Z jakim ryzykiem wiąże się transakcja dla każdej ze 
strony?



Wskazanie metody i sposobu kalkulacji 
dochodu 

• W punkcie tym należy wskazać, którą ze 
wskazanych w przepisach metod ustalania 
ceny transakcyjnej zastosował podatnik 
oraz wskazać w jaki sposób metoda ta 
została zastosowana w konkretnym 
przypadku.

Sposób ustalenia 
ceny

• Wskazujemy zysk, który każda ze stron 
osiąga stosując tak przyjętą cenę.

Analiza zyskowności



Strategia gospodarcza

Przykładowe rodzaje strategii:

• stosowanie cen promocyjnych przy 
wchodzeniu na rynek, próbie 
odzyskania utraconej lub 
zachwianej pozycji,

• czasową obniżkę zysków w zamian 
za wyższe zyski długoterminowe,

• ponoszenie przez pewien okres 
czasu wyższych kosztów w celu 
utrzymania się na rynku bądź 
zdobycia nowego,

• wprowadzenie na rynek 
innowacyjnych produktów i usług



Dokumenty wspierające dokumentację

umowa między 
podmiotami,

zamówienia, faktury 
oraz dokumenty 

przewozowe,
kosztorysy,

biznesplan

opis zasad 
stosowanej polityki 

grupowej w zakresie 
określania cen 
transferowych

raporty branżowe



Analiza porównawcza

• Dla podatników, którzy uzyskali 10 mln euro przychodów (kosztów):

• opis analizy danych porównywalnych podmiotów niezależnych



MARIUSZ MAKOWSKI

makowski@doradca-podatkowy.net.pl

Dziękuję za uwagę, 
zapraszam do zadawania pytań


