
Nowa wersja formularza TPR-C –
więcej danych o transakcjach

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję formularza
TPC-C dla transakcji realizowanych od 01.01.2020 r. Wskazujemy
poniżej istotne elementy, które uległy zmianie.

Podsumowanie najważniejszych zmian

 Nowa wersja formularza wymaga podania mniejszej ilości
danych identyfikacyjnych podmiotu, zaś więcej dotyczących
transakcji.

 W nowej wersji TPR-C nie wpisujemy już kodu PKD podmiotu
składającego TPR-C. Ten pozostaje do określenia tylko w
stosunku do podmiotu, dla którego składany jest TPR-C.

 Oprócz wybrania kategorii transakcji z rozwijanej listy,
wpisujemy dodatkowo przedmiot transakcji.

 Wartość transakcji określamy w tysiącach złotych, a nie
milionach, jak było wcześniej.

 W nowym polu „kompensata” wskazujemy, czy wystąpiła
kompensata oraz czy dotyczyła korzyści, czy dochodu. W
formularzu znajduje się odniesienie do „Rozporządzenia TP” –
precyzujemy, że chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 Formularz umożliwia wpisanie wysokości korekty. W przypadku
gdy wystąpiła, wartość transakcji wpisujemy po korekcie, a
korektę wpisujemy osobno w odpowiednim polu.
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 Pojawiło się wiele kategorii transakcji dotyczących
restrukturyzacji, obejmujących połączenie, podział i
przejęcie, wymianę udziałów, przeniesienie pracowników,
zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub
przedsiębiorstwa, przeniesienie działalności generującej
straty i inne.

 W przypadku zaznaczenia transakcji dotyczącej jednej z
odmian restrukturyzacji, należy również wskazać, czy została
dokonana z jej tytułu zapłata w formie pieniężnej lub innej
niż pieniężna.

 Również w przypadku transakcji finansowych zauważyliśmy
pewną zmianę. Podajemy wartość odsetek, zarówno
naliczonych (memoriałowo), jak również zapłaconych
(kasowo).

 W nowej wersji formularza TPR-C, w polu „Metoda
weryfikacji ceny”, oprócz metod standardowych pojawiła się
„Inna metoda” i kilka typów wyceny: metoda dochodowa
(DCF), metoda dochodowa inna niż DCF, metoda
porównawcza, majątkowa, statystyczna, kombinacja dwu
lub więcej metod wskazanych powyżej oraz analiza
zgodności, którą wybiera się w pozostałych przypadkach.

Wskazane powyżej zmiany w formularzu z pewnością pomogą
organom w lepszej identyfikacji podmiotów do kontroli.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie.
Wkrótce zaprosimy Państwa na bezpłatne wydarzenie, podczas
którego będziemy pokazywać, jak wypełnić TPR i które
informacje będą szczególnie istotne dla organów.

Informacja o nowej wersji TPR-C i formularz do pobrania:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-
transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularza-
interaktywnego-tpr-c-3/
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W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

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

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularza-interaktywnego-tpr-c-3/

