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Ceny transferowe 2017 - nowe regulacje 

1. Redefinicja podmiotów powiązanych 

1.1. Powiązania kapitałowe 

a) powiązania bezpośrednie 

b) powiązania pośrednie 

 powiązania poziome 

 powiązania pionowe 

1.2. Powiązania nie kapitałowe 

a) powiązania osobowe 

 powiązania rodzinne 

 powiązania organizacyjne 

b) powiązania majątkowe 

c) powiązania wynikające ze stosunku pracy 

d) powiązania dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 

e) powiązania w ramach spółki nieposiadającej osobowości prawnej 

1.3. Powiązania z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych  

2. Nowe przesłanki do sporządzenia dokumentacji podatkowej 

2.1. Zdefiniowanie podmiotów jako powiązanych w trybie art.11 uCIT 

2.2. Przekroczenie przychodów/ kosztów w roku poprzedzającym rok podatkowy 

2.3. Przekroczenie limitu transakcji w roku podatkowym 

2.4. Określenie wartości transakcji w umowie, fakturze lub po dokonaniu zapłaty 

3. Nowa dokumentacja krajowa (ang. local file) 

3.1. Opis podatnika 

a) struktura organizacyjna i struktura zarządcza 

b) opis prowadzonej działalności gospodarczej 

c) realizowana strategia gospodarcza, w tym realizowana w roku podatkowym lub w 

latach poprzednich restrukturyzacja działalności 

d) opis otoczenia konkurencyjnego 

3.2. Opis transakcji z podmiotami z grupy 

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji 

b) analiza warunków ustalonych w grupie z warunkami podmiotów niezależnych 

c) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji 

d) identyfikacja podmiotów powiązanych  

e) umowy, porozumienia 

f) analiza funkcjonalna (aktywa, funkcje, ryzyka) 

g) opis metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

h) algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji 

3.3. Informacje finansowe podatnika 

4.  Nowa dokumentacja grupowa (ang. master file) 

4.1. Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file 

4.2. Struktura organizacyjna grupy 

4.3. Polityka cen transferowych (opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych) 

a) przypisanie kosztów usług oraz sposobu wyznaczania wynagrodzenia za usługi 

świadczone między podmiotami powiązanymi w grupie 

b) prace badawczo – rozwojowe 
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c) wynagrodzenie za korzystanie lub udostępnianie wartości niematerialnych 

d) sposób finansowania działalności podmiotów w grupie, w szczególności kredytów, 

pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub 

udzielanych gwarancji 

4.4. Opis działalności prowadzonej przez grupę 

a) istotne czynniki wpływające na osiągane zyski, w tym skala prowadzonej działalności 

grupy 

b) informacja o dostawcach i odbiorcach – największych pod względem przychodów 

grupy produktów lub usług oraz produktów lub usług, stanowiących ponad 5% 

przychodów grupy 

c) lista istotnych transakcji dotyczących usług, z wyłączeniem usług R&D, wraz z ich 

opisem 

d) opis głównych rynków geograficznych dla produktów lub usług grupy 

e) analiza funkcjonalna kluczowych funkcji, ryzyk i aktywów 

f) opis dokonanych przeniesień (restrukturyzacja działalności) 

g) opis zachodzących w danym roku istotnych fuzji i przejęć oraz zbycia inwestycji 

4.5. Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez 

grupę wartości niematerialnych 

a) strategia grupy podmiotów powiązanych w zakresie opracowania, posiadania oraz 

wykorzystania wartości niematerialnych 

b) lista wartości niematerialnych, wraz z informacją na temat własności prawnej tych 

wartości 

c) lista istotnych umów lub porozumień między podmiotami w grupie dotyczących 

wartości niematerialnych 

d) informacje na temat zmian właściciela prawnego lub ekonomicznego praw własności, 

w tym wskazanie kraju ich siedziby oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia 

lub kompensaty 

4.6. Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w 

szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę 

4.7. Opis porozumień zawartych  w sprawach CIT z administracjami innych państw, w 

szczególności APA 

5. Obowiązek sporządzania analizy porównywalności 

5.1. Wskazanie analizowanej strony transakcji 

5.2. Wskazanie podstawowych elementów analizy 

a) określenie cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, w tym ich 

cech, jakości, trwałości, dostępności, obciążeń prawami osób trzecich 

b) określenie wielkości dostawy, formy lub rodzaju transakcji, czasu trwania, stopnia 

ochrony dla dóbr niematerialnych (rejestracja/licencje) 

c) określenie przewidywanych korzyści związanych z wykorzystaniem dóbr 

d) przedstawienie danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której podatnik 

prowadzi działalność 

5.3. Uzasadnienie zastosowania wieloletnich danych dotyczących sytuacji gospodarczej w 

branży 

5.4. Dane dotyczące operacji gospodarczych  podmiotami niezależnymi lub zawieranych 

pomiędzy podmiotami niezależnymi 

5.5. Podsumowanie danych finansowych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych 

przez podmioty niezależne 
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5.6. Informacja na temat zastosowanych korekt eliminujących istotne efekty różnic pomiędzy 

porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje 

5.7. Podsumowanie informacji lub wskaźników finansowych wykorzystanych w metodzie 

kalkulacji dochodów (straty) 

6. Obowiązek sporządzania i składania razem z CIT-8 informacji podatkowej CIT-TP 

7. Obowiązek składania oświadczenia przez członka zarządu do 31 marca każdego roku o 

posiadaniu dokumentacji podatkowej 

8. Obowiązek przedłożenia dokumentacji  w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, w 

przypadku uprawdopodobnienia przez organ kontrolujący zaniżenia wartości transakcji 

9. Omówienie baz danych wykorzystywanych do sporządzania analiz porównawczych 

9.1. Transakcje materialne 

a) Amadeus 

b) Quick Report 

c) Dun & Bradstreet 

d) EdgarStat 

9.2. Transakcje niematerialne 

a) Transakcje usługowe 

 Sedlak & Sedlak 

 Hays 

 Michael Page 

 HRM Partners 

b) Transakcje w zakresie wartości niematerialnych i prawnych 

 Royalty Stat 

 Royalty Range 

 Markables 

 ktMine 

 Royalty Source 

 TP Analitycs 

c) Transakcje finansowe 

 Loan Connector 

 Bloomberg Professional 

 Cuft Analitics 

 


