
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w zakresie
cen transferowych, które mają być korzystne dla podatników. Są
one częścią „Polskiego Ładu”.

Podsumowanie najważniejszych zmian

 Ministerstwo finansów przewiduje wprowadzenie grzywny w
wysokości do 720 stawek dziennych za niesporządzenie
dokumentacji i TPR, sporządzenie niezgodnie ze stanem
rzeczywistym lub brak dołączenia dokumentacji grupowej,
wbrew obowiązkowi (jeśli taki ciąży na danym podatniku).
Przewidziane są też sankcje za opóźnienia w składanych
dokumentacjach (do 240 stawek dziennych).

 Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie porozumienia
inwestycyjnego (zwanego potocznie interpretacją 590) jako
nowej formy eliminacji ryzyka w zakresie cen transferowych.
Porozumienie dedykowane jest polskim i zagranicznym
podmiotom, planującym na terytorium Polski inwestycję o
wartości co najmniej 100 mln zł. Porozumienie stanowi umowę
z Ministrem Finansów, w której strony określają skutki
podatkowe inwestycji i jest to wiążąca informacja dla
administracji skarbowej. Zabezpieczenie jest jednak kosztowne
– opłata wstępna wynosi 50 tys. zł zaś wysokość opłaty
głównej to koszt 100 – 500 tys. zł.

Nowa i kosztowna 
forma eliminacji ryzyka
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 Planowane są też uproszczenia dokumentacyjne. Przede
wszystkim podatnicy nie będą musieli opracowywać
dokumentacji dla transakcji czystego refakturowania oraz
transakcji objętych mechanizmem safe harbour dla
pożyczek, kredytów i obligacji. W przypadku
refakturowania, będą musiały łącznie być spełnione liczne
przesłanki, w tym o zwrocie kosztów poniesionych na rzecz
podmiotu niepowiązanego, braku wartości dodanej
transakcji, niestosowaniu narzutu / marży ani klucza
alokacji, czy braku związku z inną transakcją.

 Z dokumentowania będą też wyłączone transakcje objęte
porozumieniem inwestycyjnym.

 Przewidziane są również ułatwienia dla mikro i małych
przedsiębiorców (w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców)
polegające na możliwości odstąpienia od sporządzenia
analizy porównawczej lub analizy zgodności. Opracowanie
dokumentacji lokalnej w pozostałym zakresie będzie jednak
obligatoryjne.

 Inną zmianę stanowi włączenie oświadczenia o sporządzeniu
dokumentacji lokalnej do formularza TPR tak, by podatnicy
składali tylko jeden zintegrowany dokument do jednego
organu – naczelnika urzędu skarbowego właściwego w
sprawach podatku dochodowego.

 Warto też wspomnieć o wydłużeniu terminów realizacji
obowiązków sprawozdawczych:

• do 14 dni – na przedłożenie lokalnej dokumentacji na
żądanie organu podatkowego,

• do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku
podatkowego podmiotu – na sporządzenie lokalnej
dokumentacji cen transferowych,

• do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku
podatkowego podmiotu – na złożenie informacji o cenach
transferowych (TPR).

Do 2 lipca 2021 r. można zgłaszać Ministerstwu Finansów uwagi
do powyższych propozycji na adres sekretariat.dct@mf.gov.pl.

Uproszczenia 
dokumentacyjne
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Zapraszamy do kontaktu:

Przy okazji propozycji zmian w przepisach o cenach
transferowych, przypominamy Państwu o konieczności
możliwie najszybszego rozpoczęcia prac nad opracowaniem
dokumentacji lokalnej, analiz porównawczych i wypełnieniu
formularzy TPR oraz innych obowiązkach dokumentacyjnych za
2020 r.

Chcąc pomóc Państwu w tym procesie przygotowaliśmy
krótki poradnik „6 kroków do TP bez (czynnego) żalu” pod
poniższym adresem:

http://www.kochanski.pl/pl/6-krokow-do-tp.

Agata Dziwisz 
Adwokat, Partner, Szef 
Praktyki Prawa Podatkowego
T: +48 668 886 370
E: a.dziwisz@kochanski.pl 
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