
 

 

ZMIANY W TP  

 

Podmioty powiązane 

1. Rozszerzenie kręgu podmiotów powiązanych – podmiotem powiązanym podmiotu będzie osoba fizyczna (lub podmiot na który ta osoba 

„wywiera znaczący wpływ”) mająca faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez podmiot  

2. Rezygnacja z powiązań ze stosunku pracy i z powiązań majątkowych.  
 

Dokumentacja lokalna 

1. Zmiana sposobu ustalania transakcji objętych obowiązkiem TP: 

Kategoria transakcji 

kontrolowanych 

Limit Podstawa ustalania limitu * Ustalanie limitu 

Transakcje towarowe 10 mln PLN netto Wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej Progi dokumentacyjne są ustalane 

odrębnie dla: 

1) każdej transakcji kontrolowanej o 

charakterze jednorodnym (pojęcie 

zbliżone do transakcji „jednego 

rodzaju” na gruncie uprzednich 

regulacji); 

2) strony kosztowej i przychodowej. 

 

Transakcje finansowe 10 mln PLN netto • Wartość kapitału – w przypadku pożyczki i 

kredytu; 

• Wartość nominalna – w przypadku emisji 

obligacji; 

• Suma gwarancyjna – w przypadku poręczenia 

lub gwarancji; 

Transakcje usługowe 2 mln PLN netto Wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej 

Transakcje inne niż 

wskazane powyżej 

2 mln PLN netto Wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej 

*  w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego - wartość przypisanych przychodów lub kosztów 



 

 

2. Obowiązek sporządzenia benchmarkingu lub analizy zgodności dla każdej transakcji objętej obowiązkiem dokumentacyjnym (odejście od 

progu przychodów podmiotu determinującego obowiązek sporządzenia benchmarkingu).  

3. Termin sporządzenia - do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 

4. Wprowadzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji. Najważniejsze z nich: 

Transakcje „polskie” Pożyczki, kredyty, obligacje wewnątrzgrupowe Usługi o niskiej wartości dodanej 

Zwolnienie:  

Local File + benchmarking 

Zwolnienie: 

Benchmarking + odstąpienie przez organ od 

szacowania dochodu w zakresie oprocentowania 

Zwolnienie: 

Benchmarking + odstąpienie przez organ od 

szacowania dochodu w zakresie narzutu na kosztach 

Transakcje zawierane 

wyłącznie przez podmioty 

powiązane mające siedzibę w 

Polsce, w roku podatkowym, w 

którym każdy z tych podmiotów 

powiązanych spełnia łącznie 

następujące warunki: 

• nie korzysta ze 

zwolnienia 

podmiotowego, 

• nie korzysta ze 

zwolnienia 

przedmiotowego („SSE” 

i decyzja o wsparciu 

nowych inwestycji – 

„PSI”), 

• oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia 

umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj 

bazowej stopy procentowej i marżę, 

określone w obwieszczeniu MF 

(ogłaszanym nie rzadziej niż raz do roku) 

aktualnym na dzień zawarcia tej umowy; 

• nie przewidziano wypłaty innych niż 

odsetki opłat związanych z udzieleniem lub 

obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii 

• pożyczka została udzielona na okres nie 

dłuższy niż 5 lat; 

• w trakcie roku obrotowego łączny poziom 

zobowiązań albo należności podmiotu 

powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z 

podmiotami powiązanymi liczony odrębnie 

dla udzielonych oraz zaciągniętych 

• transakcja dotyczy usług wymienionych 

w załączniku do ustawy (m.in. księgowość, 

audyt, ZZL IT, prawo), które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

− mają charakter usług wspomagających 

działalność usługobiorcy; 

− nie stanowią głównego przedmiotu 

działalności grupy podmiotów 

powiązanych; 

− wartość tych usług świadczonych przez 

usługodawcę na rzecz podmiotów 

niepowiązanych nie przekracza 2% 

wartości tych usług świadczonych na 

rzecz podmiotów powiązanych i 

niepowiązanych; 



 

 

• nie poniósł straty 

podatkowej. 

pożyczek wynosi nie więcej niż 20 mln zł 

lub równowartość tej kwoty; 

• pożyczkodawca nie jest podmiotem z „raju 

podatkowego” 

− nie są przedmiotem dalszej odprzedaży 

przez usługobiorcę, z wyłączeniem 

refakturowania 

• narzut na kosztach tych usług został ustalony 

przy wykorzystaniu metody koszt 

plus albo marży transakcyjnej netto i wynosi 

nie więcej niż 5% kosztów w przypadku 

nabycia usług i nie mniej niż 5% kosztów w 

przypadku świadczenia usług; 

• usługodawca nie jest podmiotem z „raju 

podatkowego"; 

• usługobiorca posiada kalkulację obejmującą 

bazę kosztową oraz sposób stosowania kluczy 

alokacji 

 

Dokumentacja grupowa („Master File”) 

1. Zmiana przesłanek obligujących do sporządzenia Master File - obowiązek sporządzenia powstaje gdy podmiot powiązany zobowiązany do 

sporządzenia dokumentacji „lokalnej” jest konsolidowany metodą pełną lub proporcjonalną i należy do grupy podmiotów powiązanych: 

• dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 

• której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość. 

2. Termin sporządzenia – do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 

 

 

 



 

 

Korekta cen transferowych 

1. Ograniczenie możliwości dokonywania korekt cen transferowych - podatnik może dokonać korekty cen transferowych (mieści się w tym 

m.in. korekta ceny, wyniku finansowego czy wskaźnika finansowego) poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych 

kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie poniższe warunki: 

• w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby 

podmioty niepowiązane (konieczność rozliczeń rynkowych już w trakcie roku zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i 

doświadczeniem); 

• nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki (tj. okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w momencie planowania poziomu cen transferowych na dany rok, np. istotne zmiany rynkowych cen surowców 

lub materiałów, spowodowane czynnikami niezależnymi od podatnika i podmiotu powiązanego) lub znane są faktycznie poniesione koszty 

lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami „rynkowymi” wymaga 

dokonania korekty cen transferowych; 

• w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen 

transferowych w tej samej wysokości, co podatnik; 

• podmiot powiązany, o którym mowa w bullet 3, ma siedzibę na terytorium RP albo w państwie z którym RP zawarła UPO oraz istnieje 

podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem; 

• podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta. 

 

2. Ujęcie korekty - Korekta cen transferowych powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy, a nie w okresie, kiedy została 

wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający dokonanie korekty (korekty dotyczące lat podatkowych poprzedzających 

rok podatkowy 2019. są rozliczane „na bieżąco”, z korektami dotyczącymi 2019 r. trzeba będzie się „cofać”). 

 

 

 
 



 

 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych 

1. Zmiana zakresu oświadczenia – w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot oświadcza, nie tylko że: 

• sporządził dokumentację lokalną (oświadczenie nie obejmuje dokumentacji grupowej); 

• ale również, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby 

między sobą podmioty niepowiązane. 

2. Doprecyzowanie podmiotów podpisujących oświadczenie - oświadczenie podpisuje i składa (elektronicznie) kierownik jednostki w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości (generalnie członek zarządu albo członkowie zarządu, gdy zarząd jest wieloosobowy), przy czym: 

• oświadczenie składa i podpisuje (elektronicznie) każda z osób uprawnionych do reprezentacji − w przypadku, gdy kilka osób 

spełnia kryteria kierownika jednostki; 

• nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. 

„TP – R” 

1. Nowa forma raportowania do KAS w zakresie cen transferowych - informacja o cenach transferowych, zawierająca szczegółowe informacje 

(podsumowanie) w zakresie realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi (należy złożyć nawet w przypadku zwolnienia z 

obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji „krajowych”). W porównaniu do obowiązującego do 31 grudnia 2018 r. sprawozdania CIT–

TP/PIT-TP, informacja o cenach transferowych TP-R zawiera dodatkowe, rozbudowane elementy w tym m.in.  

• ogólne informacje finansowe podmiotu, w tym wartości wskaźników mierzących kondycję finansową przedsiębiorstwa, 

• wartość transakcji kontrolowanych, w tym dodatkowe informacje na temat transakcji finansowych (kwota kapitału, wartość 

zadłużenia, waluta, kwota odsetek), 

• szczegółowe informacje dotyczące stosowanych metod weryfikacji ceny transferowej dla poszczególnych transakcji kontrolowanych, 

• wskaźniki rentowności wybrane w celu weryfikacji ceny transferowej, 

• informacje o analizie cen transferowych („benchmarkingu”) obejmujące sposób weryfikacji cen transferowych (ze wskazaniem źródła 

danych porównawczych), rodzaj porównania (wewnętrzne, zewnętrzne), informacje o wyborze strony badanej, przyjętych kryteriów 

selekcji, dokonanych korekt porównywalności, wskaźnika rentowności zastosowanego dla celów analizy, wyników przeprowadzonej 

analizy. 

2. Termin przekazania: do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego w formie elektronicznej do Szefa KAS. 



 

 

Nowa sankcje w zakresie cen transferowych 

Wprowadzenie nowych sankcji do Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu karnego skarbowego: 

 

 Czynność podatnika lub jej brak Sankcja 

Ordynacja 

podatkowa 

• Zastosowanie ceny „nierynkowej” w transakcji 

zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi;  

• brak przedłożenia dokumentacji cen 

transferowych 

Jeżeli organ określi wysokość dochodu lub straty, ustali jednocześnie 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10 % sumy 

nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty i niewykazanego w 

całości lub części dochodu 

W przypadku, gdy podstawa do ustalenia dodatkowego 

zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł, albo strona nie 

przedłożyła dokumentacji cen transferowych – stawka dodatkowego 

zobowiązania podatkowego wynosi 20% 

W przypadku, gdy łącznie spełnione są przesłanki wskazane powyżej 

(15 mln zł i brak dokumentacji) – stawka dodatkowego 

zobowiązania podatkowego wynosi 30% 

KKS Brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych, złożenie go po terminie 

lub poświadczenie nieprawdy 

Kara grzywny do 720 stawek dziennych 

Brak złożenia informacji o cenach transferowych, 

złożenie jej po terminie, złożenie nieprawdziwej 

informacji 

Kara grzywny do 720 stawek dziennych 

 


