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Artur Gawiñski  Partner w kancelarii GALT  TAX sp zoo
 specjalizuj¹cej siê w cenach transferowych oraz doradztwie
prawnym, podatkowym i ksiêgowym .Doradca podatkowy i Szef
zespo³u podatkowego. Doradza w zakresie podatków od 2003
roku. Do�wiadczenie zdobywa³ pracuj¹c miêdzy innymi w
departamencie podatków PwC (zarówno w Polsce jak i za
granic¹) oraz KPMG

Julita Czerwiñska  Doradca podatkowy zespo³u
podatkowego w GALT TAX  . Doradza w zakresie podatków od
2010 r. Jest specjalist¹ w zakresie polityki cen transferowych i
tworzenia dokumentacji cen transferowych dla podmiotów
powi¹zanych

9.30_22.01.2019

1. Podmioty zobowi¹zane do sporz¹dzania
dokumentacji cen transferowych nowe przepisy i
definicje

Zagadnienia zast¹pione nowym rozdzia³em (odpowiednio:
w ustawie o PIT rozdzia³ 4b, a w ustawie o CIT rozdzia³
1a). W ramach ww. rozdzia³u zostanie wprowadzony m.in.
s³owniczek zawieraj¹cy definicje legalne najwa¿niejszych
pojêæ

1. pojêcie podmiotów powi¹zanych w tym
podmiotów wywieraj¹cych znaczny wp³yw;

2. pojêcie powi¹zañ po�rednich;
3. pojêcie transakcji kontrolowanej
4. Zakres powi¹zañ kapita³owych.

2. Bezpo�rednie wprowadzenia zasady ceny
rynkowej.:

1. wskazanie zasady ceny rynkowej i metody ustalania cen

Kalkulacje i optymalizacjaKalkulacje i optymalizacja cen transferowychcen transferowych →z→z
uwzglêdnieniem zmian w ustawie CIT od 1.01.2019uwzglêdnieniem zmian w ustawie CIT od 1.01.2019

Zmiany od 1.01.019 r → ZASADA CENY RYNKOWEJ Rynkowy charakter rozliczeñ od 1.01.2019
→ ZMIANA DEFINICJI PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH → Zmiana definicji podmiotów

powi¹zanych W wyniku wprowadzenia nowej definicji podmiotów powi¹zanych, omawiane przepisy
dotkn¹ szerszej grupy podatników.

22.01.2019

Miejsce i Czas
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Nowa konstrukcja
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podatkowej cen
transferowych 
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porównawczych
Local File
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transferowych;
okre�lenie wysoko�ci dochodu lub straty przez organ
podatkowy;

2.

3. mo¿liwo�æ wprowadzenia korekty cen transferowych.

3. Dokumentacja us³ug o niskiej warto�ci dodanej i
transakcji po¿yczek

przyk³adowe us³ugi o niskiej warto�ci dodanej;
dokumentacja us³ug o niskiej warto�ci dodanej;
warunki odst¹pienia od szacowania dochodu/straty z
us³ug o niskiej warto�ci dodanej;
warunki odst¹pienia od szacowania dochodu/straty z
transakcji dla transakcje po¿yczki.

4. Korekta dochodów podatnika z transakcji przez
administracjê podatkow¹.

warunki zastosowania korekty przez administracjê
podatkow¹;
korekta a zagraniczny zak³ad.

→ Korekty cen transferowych

Projekt zak³ada, ¿e korekt cen transferowych (TP adjustment)
bêdzie stanowi³a odpowiednio przychód lub koszt uzyskania
przychodów i bêdzie ujmowana w roku, którego dotyczy w
sytuacji gdy, ¿e zostan¹ spe³nione warunki wskazane w
przepisie.
→ Nowe terminy

Terminy na z³o¿enie o�wiadczenia o sporz¹dzeniu lokalnej
dokumentacji cen transferowych oraz z³o¿enie informacji o
cenach transferowych
termin na sporz¹dzenie grupowej dokumentacji cen
transferowych

5. Lokalna dokumentacja cen transferowych

1. okre�lenie obowi¹zku dokumentacyjnego;
2. warto�ci transakcji i rodzaje;
3. okre�lenie jednorodno�ci transakcji;
4. przeliczenie warto�ci transakcji wyra¿onej w walucie

obcej;
5. wy³¹czenia z obowi¹zku sporz¹dzenia lokalnej

dokumentacji podatkowej tzw. Local file;
elementy Local file;

6. transakcje z podmiotami z rajów podatkowych;
7. raportowanie o cenach transferowych administracji

skarbowej

→ Nowe zasady raportowania

Podatnicy zobligowani do przekazania informacji o
transakcjach z podmiotami powi¹zanymi w nowym formularzu
zwanym roboczo TP-R, TP-R bêdzie wymaga³ podania znacznie
szerszego zakresu informacji, w tym przedstawienia w
usystematyzowany i okre�lony sposób wyników

Opis Szczegó³y

Zmiany PIT/CIT→ du¿y
wp³yw na ceny
transferowe od
1.01.2019

1. Podmioty powi¹zane

W wyniku wprowadzenia nowej
definicji podmiotów powi¹zanych,
omawiane przepisy dotkn¹ szerszej
grupy podatników. Poziom progu
zaanga¿owania kapita³owego, od
którego podmioty uznaje siê za
powi¹zane, wynosz¹cy przynajmniej
25 proc. udzia³u w kapitale,
odnoszony bêdzie równie¿ do innych
ni¿ udzia³y instrumentów
decyduj¹cych o zale¿no�ci
w³a�cicielskiej.

2. Dokumentacja cen
transferowych i nowe
zasady raportowania od
1.01.2019
 Po raz pierwszy przepisy wprost
okre�laj¹ cel, a nie wy³¹cznie zakres
formalny dokumentacji podatkowej �
dokumentacja ma za zadanie
wykazaæ, ¿e warunki transakcji
kontrolowanej s¹ zgodne z
warunkami, jakie ustali³yby podmioty
niepowi¹zane. Wyrazem
wdro¿enia zmiany jest
obowi¹zek sporz¹dzania analizy
porównawczej lub analizy
zgodno�ci dla ka¿dej
dokumentowanej transakcji.
Nowe przepisy wprowadzaj¹ tak¿e
zmianê zasad okre�lenia obowi¹zku
przygotowania dokumentacji.

3. Zasady ceny rynkowej
od 1.01.2019

Wprowadzone regulacje obliguj¹
wprost podmioty powi¹zane do
zawierania transakcji ju¿ na etapie
ustalania cen, na warunkach
rynkowych. W sk³adanym przez
podatników o�wiadczeniu osoby
odpowiedzialne bêd¹ zobligowane
po�wiadczyæ, ¿e podatnik posiada
dokumentacjê cen transferowych, a
warunki stosowane w transakcjach z
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przeprowadzonych analiz porównawczych.

6. Grupowa dokumentacja cen transferowych 
Dokumentacja grupowa na nowych zasadach

Do sporz¹dzenia dokumentacji grupowej bêd¹ zobowi¹zani
wy³¹cznie podatnicy obowi¹zani do sporz¹dzenia lokalnej
dokumentacji cen transferowych nale¿¹cy do grupy podmiotów
powi¹zanych:

podmiot zobowi¹zany do sporz¹dzenia dokumentacji
grupowej;

elementy dokumentacji grupowej.

7. Analiza porównawcza lub analiza zgodno�ci

elementy analizy danych porównawczych;
mo¿liwo�æ sporz¹dzenia analizy zgodno�ci;
elementy analizy zgodno�ci.

8. Kontrola cen transferowych i zmiana sankcji

terminy;
uprawnienia kontrolowanego oraz obowi¹zki
kontroluj¹cego.
Jak zachowaæ siê podczas kontroli podatkowej w
zakresie cen transferowych;
Zmiana sankcji

Nowe przepisy min. uchylaj¹ zasady stosowania stawki
sankcyjnej dla transakcji kontrolowanej w trakcie kontroli
podatkowej w przypadku podatników, którzy nie przed³o¿yli
dokumentacji cen transferowych.

9. Us³ugi i transakcje niematerialne.

Co to s¹ us³ugi (transakcje) niematerialne;
Sposoby ustalania ceny w transakcjach niematerialnych;
�ród³a danych porównawczych dla transakcji
niematerialnych ;
Jak przygotowaæ analizê danych porównawczych dla
transakcji niematerialnych.

10. Podatkowa grupa kapita³owa i uprzednie
porozumienia cenowe � z uwzglêdnieniem zmian od 1
stycznia 2018 r.

Podatkowa grupa kapita³owa  sposób optymalizacji
podatkowej wykorzystywanej przez firmy w Polsce.
Wy³¹czenie obowi¹zku sporz¹dzania dokumentacji cen
transferowych pomiêdzy spó³kami tworz¹cymi PGK.
Transakcje lub inne zdarzenia dokonane miêdzy
spó³kami PGK a niewchodz¹cymi w sk³ad PGK a
obowi¹zek przygotowania dokumentacji cen
transferowych.

podmiotami powi¹zanymi s¹ zgodne
z zasad¹ ceny rynkowej.

Zastosowanie

1. Skuteczna Kalkulacja i
Dokumentacja cen
transferowych

2. Optymalizacja podatkowa
3. Prawid³owa kwalifikacja

transakcji pomiêdzy
podmiotami powi¹zanymi.

4. Aktualne podej�cie organów
skarbowych do
przeprowadzania kontroli w
zakresie cen transferowych i
podmiotów powi¹zanych

Wskazania

Piony ksiêgowe i finansowe
Kadra zarz¹dcza
Doradcy podatkowi,
radcowie prawni,
Spó³ki z kapita³em
zagranicznym, holdingi i
grupy kapita³owe

Opis Szczegó³y
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