
 
  

 

 

 

 
KWESTIE OGÓLNE 

 

1. Czy skoro przepisy rozporządzenia bazują na wytycznych OECD i wytycznych 

Forum UE ds. TP można powoływać się na te wytyczne przy interpretowaniu 

nowych przepisów? 

 

Wytyczne obu tych ciał nie zostały w żaden formalny sposób uznane za źródło prawa w Polsce. 

W praktyce natomiast i sądy administracyjne i organy podatkowe korzystają z wytycznych,  

gdyż nie ma lepszego źródła wykładni dla przepisów w sprawach cen transferowych. W toku 

kontroli podatkowych związanych z obszarem cen transferowych, jak również w postępowaniu 

sądowym rekomendowane jest powoływanie się na te źródła oraz na przykłady, którymi 

operują (mając jednak świadomość, że same wytyczne niejednokrotnie podkreślają konieczność 

odrębnej analizy dla każdego przypadku z osobna oraz nie przedstawiają uniwersalnych 

rozwiązań). 

 

2. Skoro nowe przepisy obowiązują dla kontroli toczących się w zakresie TP po 18 

lipca 2013 r. to czy należy dostosować całość dotychczas sporządzonej 

dokumentacji w zakresie TP pod kątem nowych przepisów? 

 

Ogółem nowe przepisy rozporządzenia w większości dotyczą zmian w procedurze prowadzenia 

kontroli, są zatem instrukcjami dla kontrolujących. 

 

Tym niemniej zmiany zwracają również uwagę organów skarbowych na dodatkowe obszary 

kontroli. Wprawdzie już przed wejściem w życie rozporządzenia organy mogły badać taki 

obszar jak restrukturyzacja działalności, koszty akcjonariusza czy koszty o niskiej wartości 

dodanej. Jednak obecnie przepisy stwarzają organom precyzyjniejsze narzędzia do badania w 

tych zakresach. Tym niemniej, wprowadzając np. ‘opis transakcji’ dla usług o niskiej wartości 

dodanej czy odwołując się do ew. uzasadnienia ‘gospodarczych przyczyn restrukturyzacji’ 

przepisy rozporządzenia wprowadzają elementy, których podatnicy we wcześniejszym okresie 

pod kątem cen transferowych nie sporządzali. W tym zakresie organy mogą oczekiwać 

przedstawienia w odniesieniu do przeszłości dodatkowych dokumentów, które siłą rzeczy nie 

zostały przez przedsiębiorców za minione lata sporządzone. Takie ukształtowanie zasad 

stosowania nowych przepisów zmusza do postawienia pytania o zgodność nowych przepisów 

(w tym zakresie) z ustawą zasadniczą.   

 

 

METODY SZACOWANIA DOCHODU 

 

1. Na czym zasadniczo polega zmiana w obszarze metod szacowania dochodu? Czy 

organy tak czy inaczej nie będą dążyły do zastosowania metody 

porównywalnej ceny niekontrolowanej przy badaniu rynkowości cen? 

 

Zastosowanie tej metody jest stosunkowe łatwe i szybkie, stąd organy upodobały sobie metodę 

PCN. Zgodnie z nowymi zasadami, organy muszą zastosować taką metodę, która jest 

najbardziej adekwatna dla danej transakcji z uwzględnieniem dostępnych z rynku informacji, 

na podstawie których szacowanie dochodu miałoby być przeprowadzone. Jeśli okaże się, że nie 

ma wiarygodnych danych, na podstawie których da się zastosować metodę PCN, to zgodnie z 

nowymi przepisami nie będzie ona mogła zostać zastosowana.  

 

2. Czy można przy określaniu ceny w transakcji zastosować inną metodę, niż te 

opisane w Rozporządzeniu (porównywalna cena niekontrolowana, koszt plus, 

cena odprzedaży, metody transakcyjne), np. średnia cena stosowana aktualnie 

przez 3 naszych największych konkurentów dla ich najlepszych klientów? 
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Rozporządzenie nie pozwala na zastosowanie innych metod niż te wskazane w przepisach. 

Wprawdzie wytyczne OECD nie wykluczają zastosowania takich metod, jednak nasz 

ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie tego rozwiązania.  

 

 

ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI 

 

1. Co w praktyce oznacza analiza porównywalności? Czy wynikają z niej 

dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorcy? 

 

Analiza porównywalności jest opisem trybu postępowania, który winien być zastosowany przez 

organ skarbowy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania – czy badana przez organ transakcja 

jest transakcją w której powinno dojść do szacowania dochodu oraz wg jakiej metody to 

szacowanie przeprowadzić. Przepisy dotyczące analizy są przepisami z zakresu procedury 

postępowania i są skierowane do organów skarbowych, ale z pewnością warto, aby 

przedsiębiorcy uświadamiali sobie zakres i przebieg tej procedury. Jej znajomość umożliwia 

zweryfikowanie czy organ np. w należyty sposób zbiera materiały badawcze. Błędne 

prowadzenie przez organ etapu analizy porównywalności może spowodować postawienie 

organom zarzutu niestosowania się do przepisów proceduralnych. W efekcie podjęta przez 

organ decyzja o zastosowaniu przepisów o szacowaniu dochodów może zostać zmieniona. 

 

2. Jak można ocenić ryzyko negatywnego wyniku kontroli cen transferowych w 

naszej spółce? Sprzedajemy towary handlowe spółce powiązanej po niższej 

cenie niż spółkom zewnętrznym – jakie jest ryzyko doszacowania dochodu? Czy 

wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania analizy porównywalności nam 

pomaga? 

 

Analiza porównywalności jest wszechstronnym badaniem przedsiębiorcy oraz transakcji, które 

są przez niego wykonywane. Bardzo często jest tak, że na zastosowanie innej ceny w relacjach 

wewnątrzgrupowych wpływa skomplikowany obraz powiązań ekonomicznych w grupie, 

których siłą rzeczy nie ma w sytuacji wolnorynkowej. Właściwe wyłonienie i ocena wszystkich 

tych elementów powinny być jednym z przedmiotów prowadzonej przez organy analizy 

porównywalności.   

 

Utrwalone już orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje też, że ciężar dowiedzenia, że w 

danym przypadku wypełnione zostały przesłanki do szacowania dochodów ciąży na organie 

podatkowym. Zarazem sądy administracyjne niejednokrotnie przypominały, że ze swobody 

prowadzenia działalności gospodarczej wynika dla przedsiębiorców możliwość działania w 

formie, jaka będzie wydawała im się gospodarczo najkorzystniejsza. Nie jest zakazane 

tworzenie grup kapitałowych oraz – w ich ramach – specjalistycznych podmiotów zajmujących 

się określonymi obszarami działalności grupy. Jeśli transakcje w takiej grupie prowadzone są 

na zasadach odmiennych od rynkowych lecz mają na celu racjonalne gospodarowanie 

zasobami czy osiąganie oszczędności, to nie oznacza, że automatycznie powinny zostać 

zastosowane przepisy dotyczące szacowania dochodów. Szacowanie dochodów w związku z 

nierynkowymi cenami można prowadzić wówczas, gdy organy wykażą, że jedynym powodem 

dla którego doszło do zróżnicowania warunków, na jakich wykonywane są transakcje z grupą i 

poza grupą jest chęć niewykazania dochodu/ wykazania go w zaniżonej wysokości.  

 

3. Jak w praktyce najlepiej zachować się w trakcie kontroli cen transferowych: 

pozwolić urzędowi na samodzielne analizy, zbieranie dokumentów czy też 

podsuwać kontrolującym dane z rynku? 

 

Kwestia ta powinna być każdorazowo przedmiotem oceny dla indywidualnego przypadku. 

Doświadczenie wskazuje jednak, że zazwyczaj warto aktywnie brać udział w procesie kontroli. 

Organy podatkowe mają ograniczony dostęp do różnego rodzaju materiałów i danych 

rynkowych, bardzo często w interesie przedsiębiorcy jest zadbanie o dostarczenie szeregu 

informacji o rynku, konkurentach, bo organom brakuje wiedzy szczegółowej o danej branży i 
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rządzących nią mechanizmach. Stąd jakość analizy, którą organ przeprowadziłby samodzielnie 

mogłaby pozostawiać wiele do życzenia.   

 

 

RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALNOŚCI 

 

1. Czy jeśli grupa udzieliła nam kolejnej pożyczki (mamy strukturalna stratę), to 

czy ta pożyczka może być badana jako restrukturyzacja działalności? 

 

Sama czynność udzielenia pożyczki raczej nie zostanie zakwalifikowana jako restrukturyzacja 

działalności – restrukturyzacja w rozumieniu przepisów rozporządzenia oraz wytycznych 

OECD na podstawie których one powstały obejmuje głębsze zmiany np. w zakresie profilu 

przedsiębiorcy (zmiana zakresu prowadzonej działalności, zmiana zakresu odpowiedzialności 

ponoszonej przez przedsiębiorcę). 

 

2. Czy typowe transakcje wykonywane pod kątem optymalizacji podatkowych – 

wnoszenie aportów, wymiana udziałów, umorzenie udziałów, darowizny – 

będą badane pod kątem cen transferowych na podstawie tych przepisów? 

 

W zamiarze OECD jako podmiotu opracowującego wytyczne w zakresie cen transferowych, w 

przypadku restrukturyzacji działalności nie chodzi o typowe optymalizacje/ restrukturyzacje 

prowadzone z poziomu właścicielskiego. Przepisy te mają raczej obejmować np. zmianę profilu 

przedsiębiorcy z pełnozakresowego producenta na producenta kontraktowego, z 

pełnozakresowego dystrybutora na agenta bądź dystrybutora o ograniczonych funkcjach, z 

podmiotu świadczącego jednego typu usługę na podmiot wyspecjalizowany w szeregu usług 

świadczonych na rzecz grupy, etc. Natomiast nie można wykluczyć, że organy podatkowe będą 

się nad takimi transakcjami zastanawiały.  

 

Z pewnością spośród stosowanych rozwiązań optymalizacyjnych badaniu może podlegać 

tworzenie podmiotów zależnych, których celem jest zarządzanie np. własnością intelektualną w 

grupach kapitałowych (tu dochodzi do jednego z typowych zdarzeń restrukturyzacyjnych 

omawianego w wytycznych OECD – przeniesienie wartości niematerialnych do podmiotu 

zależnego obejmującego nowe funkcje w grupie). Zainteresowaniem organów w tym przypadku 

może być objęte takie zagadnienie jak wysokość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za 

aport, transfer ryzyk (realne przeniesienie odpowiedzialności w określonych obszarach 

związanych z prowadzoną po restrukturyzacji działalnością), cel biznesowy operacji.  Z 

pewnością po wprowadzeniu nowych przepisów warto rozważyć przygotowanie dla 

restrukturyzacji działalności dokumentów uzasadniających proces restrukturyzacji od strony 

biznesowej (o ile takie dokumenty nie były wcześniej przygotowane).  

  

3. Na co zwracać uwagę w związku z trwającymi restrukturyzacjami? Czy nowe 

przepisy nakładają  na przedsiębiorców nowe obowiązki, np. dokumentacyjne? 

 

Z punktu widzenia cen transferowych warto w procesach restrukturyzacyjnych zwracać uwagę 

na stronę dokumentacyjną – w szczególności na sporządzenie uzasadnienia gospodarczego dla 

przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Nie ma on konkretnej, przewidzianej w przepisach 

formy. Praktyczne znaczenie takiego dokumentu może być istotne. Dokument taki warto 

sporządzić jak najwcześniej w procesie działań restrukturyzacyjnych (przed zdarzeniami 

restrukturyzacyjnymi). Często bowiem jest tak, że wystąpienie określonego efektu 

restrukturyzacji zakłada się w fazie planowania, ale w rzeczywistości po wdrożeniu nowego 

modelu dany efekt nie występuje.  Ponieważ odtwarzanie okoliczności z przeszłości bywa 

trudne z perspektywy teraźniejszości, warto na bieżąco dokumentować założenia procesu 

restrukturyzacji. 

 

4. Co oznacza, że z restrukturyzacją w grupie może być związana konieczność 

zapłaty wynagrodzenia – jakie przypadki się tu kwalifikują? 
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Chodzi tu przykładowo o sytuację, gdy w ramach grupy kapitałowej zapada decyzja o 

realokowaniu określonego zakresu działalności gospodarczej do innego podmiotu w grupie (np. 

przeniesienie produkcji z zakładu we Francji od zakładu w Polsce). W zależności od sytuacji – w 

związku z przeniesieniem produkcji może powstać konieczność zapłaty pomiędzy stronami 

transakcji  wynagrodzenia w związku z przejęciem funkcji.  To czy, w jakiej wysokości i na czyją 

rzecz takie wynagrodzenie powinno zostać zapłacone zależy od szeregu czynników. Inaczej 

wygląda sytuacja, gdy podmiot pozbawiany funkcji wedle projekcji finansowych w przyszłości 

miałby realizować określone zyski z uwagi na dochodowe kontrakty (tj. przejęto potencjał do 

generowania zysku), a inaczej, gdy przeniesienie wynika z nierentowności produkcji (wynika z 

chęci ograniczenia strat). 

 

 

USŁUGI O NISKIEJ WARTOŚCI DODANEJ 

 

1. Czy usługi niematerialne księgowe, HR, które nabywamy od grupy nie będą 

musiały być dokumentowane w dokumentacji TP tworzonej na podstawie art. 

9a ustawy o PDOP, jeśli sporządzony jest ‘opis transakcji’? 

 

Przepisy nie wyłączają dla tego typu usług obowiązku sporządzania dokumentacji na podstawie 

art. 9a, w praktyce dobrze byłoby gdyby dokumentacja ta została wzbogacona o elementy 

wymagane w ‘opisie transakcji’, aby nie tworzyć odrębnego dokumentu. 

 

2. Nabywamy od grupy usługi zarządcze, kontrolingowe, doradcze (rozliczane 

metodą koszt plus, narzut wynosi od 5% do 15% a nawet 30% dla określonych, 

wybranych usług). Jak się to ma do usług o niskiej wartości dodanej, czy organ 

zakwestionuje ten narzut?  

 

Organy na pewno będą zwracały uwagę na to, jaki narzut zastosowano dla tych usług. 

Tradycyjnie przy usługach niematerialnych o niskiej wartości dodanej należy spodziewać się 

narzutu z obszaru 3-10%, wyższe narzuty mogą wzbudzić zainteresowanie organów. Jeśli 

nabywamy od grupy usługi niematerialne z większymi narzutami, należy być gotowym na 

przedstawienie wyjaśnień skąd wynika większy narzut. Może być tak, że np. są to usługi 

unikalne, takie których nie możemy znaleźć na rynku zewnętrznym, bo wymagają dostępu do 

chronionych danych możliwych do pozyskania tylko w grupie kapitałowej. Z pewnością nie 

można przyjąć, że automatycznie każda usługa z listy usług o niskiej wartości dodanej powinna 

być przerzucona na spółkę z grupy z niskim narzutem. 

 

3. Jak w praktyce ma wyglądać ‘opis transakcji’ i co właściwie daje podatnikowi 

jego sporządzenie? 

 

Przepisy nie obligują podatnika do sporządzenia tego opisu. Mówią jedynie, że jeśli taki opis 

zostanie przedstawiony, to organ ma obowiązek badać usługi o niskiej wartości dodanej w 

pierwszej kolejności w oparciu o ten opis. Nie jest jednak wykluczone, że organ poprosi o więcej 

dokumentów czy informacji ponad to, co zawarte jest w ‘opisie transakcji’. Opis ten, zgodnie z 

rozporządzeniem jest bardzo szeroki (należy w nim m.in. opisać rodzaj usług, zamieścić 

dowody wykonania usługi, opisać korzyści z jej nabycia, tryb świadczenia usługi, wydatki 

ponoszone przez strony zaangażowane w świadczenie usługi, metody kalkulacji wynagrodzenia 

za usługę, etc.). Wiele z tych elementów pokrywa się ze standardową dokumentacją TP. 

Przepisy nie wskazują żadnej konkretnej formy sporządzenia ‘opisu transakcji’, w tym nie 

wykluczają, że podatnik może przedstawić ten opis w formie ustnej. 

 

4. Czy należy uzupełnić dokumentację TP za poprzednie lata o dane wymagane 

zgodnie z ‘opisem transakcji’? 

 

Przepisy nie nadkładają takiego obowiązku, ale jest to dobre rozwiązanie, w szczególności w 

sytuacji, gdy występuje ryzyko, że informacje dotyczące wykonywania transakcji usługowych w 

przeszłości mogą przedsiębiorcy umknąć (skutek rotacji na stanowiskach pracy, zmian w 

przedsiębiorstwie, etc.) 
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5. Spółka z grupy refakturowała na nas dużo wydatków za tego typu usługi bez 

żadnego narzutu, czy to może wzbudzić zainteresowanie organów? 

 

Z pewnością może wzbudzić zainteresowanie, jednak dopiero całościowa ocena sytuacji pozwoli 

odpowiedzieć na pytanie czy takie refakturowanie stanowi realny problem z zakresu cen 

transferowych. Jeśli refakturowanie nie było elementem składowym szerszego świadczenia, 

wynagradzanego w inny sposób, refakturowanie może zostać zakwestionowane. W sytuacji, 

gdyby analiza taka miała prowadzić do zwiększenia kosztów podatkowych przedsiębiorcy, 

organy zazwyczaj będą bardziej zainteresowanie kontrolą krzyżową u dostawy usługi. 

 

 

KOSZTY AKCJONARIUSZA 

  

1. Czy nowe przepisy oznaczają, że organy będą wyrzucały z kosztów 

podatkowych faktury dotyczące wydatków akcjonariusza? 

 

Niezależnie od rozporządzenia, tego typu koszty nie powinny znajdować się w kosztach 

podatkowych podmiotu zależnego, o ile nie ma szczególnego uzasadnienia dla poniesienia tego 

typu kosztu przez spółkę zależną. Jeśli np. lokalny przepis wymaga, aby spółka zależna 

dysponowała skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy do której należy, można 

wówczas stwierdzić, że w pewnym zakresie koszt sporządzenia takiego sprawozdania przynosi 

również korzyść tej spółce zależnej. W pewnym modelowym ujęciu zazwyczaj tego typu koszty 

właścicielskie ani w formie ukrytej ani bezpośrednio nie powinny być przerzucane na spółki 

zależne. 

 

2. Czy jeśli potrzebujemy podeprzeć się zaudytowanymi wynikami grupy w 

związku z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, można powiedzieć, że 

korzystamy z usług audytorów kupionych przez spółkę-matkę i może ona 

przerzucić na nas koszt usługi audytora? 

 

Z pewnością przerzucenie kosztu w całości byłoby w tej sytuacji zakwestionowane przez organy, 

jednak przerzucenie tego kosztu w określonej części jest uzasadnione, jak zawsze jednak, 

przedmiotem sporu jest określenie, jaka to dokładnie będzie część.  

 

 
 


