
Polski Ład w TP 2.0 
czyli dalsze zmiany

Szanowni Państwo,

Uwagi zgłoszone przez podatników oraz podmioty doradztwa
podatkowego do projektu Polskiego Ładu w cenach
transferowych zaowocowały kolejnymi planowanymi
zmianami w projekcie, opublikowanymi ostatnio przez
Ministerstwo Finansów. Organ zgodził się z częścią uwag,
zaznaczył również kilka kwestii do dalszej analizy.
Przedstawiamy poniżej podsumowanie zmian.

Na plus

▪ Nie będzie już obowiązku dokumentowania transakcji
usługowych o niskiej wartości dodanej, korzystających
z uproszczenia safe harbour.

▪ Ministerstwo wycofało się z pomysłu, by zamieszczać
w formularzu TPR informacje o zawartych uprzednich
porozumieniach cenowych (APA).

▪ Ministerstwo złagodziło wymogi dotyczące zwolnienia
z dokumentowania „czystej” refaktury. Odstąpiło od
warunku, aby rozliczenie następowało bez zastosowania
klucza alokacji i zmodyfikowało przesłankę o powiązaniu
refaktury z inną transakcją, poprzez dodanie zwrotu
„bezpośrednio”.

▪ Organ przyznał, że w odniesieniu do niektórych transakcji
ubezpieczeniowych, do określenia wartości transakcji nie
powinna być wykorzystywana suma ubezpieczenia. Nie
odpowiedział jednak wprost na propozycję podmiotu
zgłaszającego uwagę, by punktem odniesienia była
wielkość składek i opłat.
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Formularz TPR bez APA



Na minus

▪ Ministerstwo nie planuje zmian progów wartości, po
przekroczeniu których powstaje obowiązek
dokumentacyjny.

▪ Termin na opracowanie analizy porównawczej nie zostanie
wydłużony ponad pierwotną propozycję w „Polskim
Ładzie”, czyli 10 miesięcy po zakończeniu roku
podatkowego / obrotowego. Nie są planowane zmiany
innych terminów, również w zakresie TPR. Odnośnie do
tego ostatniego Ministerstwo poucza: „Podatnik zawsze
może przekazać informację TPR wcześniej niż w ostatnim
dniu terminu”.

▪ Zmiana oprocentowania pożyczki korzystającej
z uproszczenia safe harbour będzie oznaczała zmianę
umowy. Nowe oprocentowanie trzeba więc będzie
każdorazowo porównywać z obowiązującym na ten
moment obwieszczeniem z informacją o stawce
umożliwiającej korzystanie z safe harbour.

Do dalszej analizy

▪ Ministerstwo przekazało do dalszej analizy ocenę, czy
spółka cywilna, która stanowi w istocie umowę między
wspólnikami, może być podmiotem i stroną transakcji,
która po spełnieniu odpowiednich przesłanek podlega
obowiązkowi dokumentacyjnemu.

▪ Do dalszej analizy przekazano sugestię, by podatnicy
stosujący oprocentowanie stałe w transakcjach
finansowych, mogli również korzystać z uproszczenia safe
harbour.

▪ Organ przekazał do dalszej analizy kwestię rozumienia
pojęcia „rozliczenie” w transakcji refaktury, ponieważ nie
jest jasne, czy należy przez to rozumieć przepływ
pieniężny, czy wystawienie dowodu księgowego.

▪ Organ podda dalszej analizie kwestię „rzeczywistego
właściciela” czyli konieczności weryfikacji, czy rzeczywistą
stroną transakcji z polskim podmiotem jest podmiot
z siedzibą w tzw. raju podatkowym. Mimo że przepisy
dotyczące tej kwestii już obowiązują, podatnicy i specjaliści
wykorzystali możliwość przekazania uwag odnośnie do
tych przepisów.
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W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Barbara Kamińska
Starszy specjalista
Praktyka Prawa Podatkowego
+48 880 086 833 
b.kaminska@kochanski.pl
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