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Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom 
skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informację o cenach transferowych. Co do zasady, muszą 
to zrobić, do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. 

ceny Transferowe

Warto zadbać o pozyskanie 
„oświadczenia wiedzy” od kontrahenta

Natalia WalCzak 

Należy zaznaczyć, iż na mocy 
szczególnych regulacji związa-
nych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
Covid-19, powyższy termin 
uległ wydłużeniu. Bez wątpie-
nia wydłużenie terminów na 
sporządzenie dokumentacji 
cen transferowych za miniony 
rok podatkowy, spowodowało 
nałożenie się obowiązków 
dokumentacyjnych. Podatnicy 
zostali zobowiązani do sporzą-
dzenia stosownej dokumenta-
cji za 2020 rok, w zależności 
od przyjętego roku obrotowe-
go najpóźniej do 31  marca 
2022 r. oraz jedocześnie zobo-
wiązani do rozpoczęcia prac 
dokumentacyjnych za bieżący 
rok podatkowy. Powyższa 
kwestia ma szczególne znacze-
nie w obliczu zmian obowiązu-
jących od 1 stycznia 2021 r., 
wprowadzających tzw. regula-
cje antyrajowe. 

Ustawa z 30 marca 2021 r. 
o  zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (DzU z 2021 r. 
poz. 694) wprowadziła szcze-
gólne regulacje polegające na 
wydłużeniu terminu na złoże-
nie oświadczenia o sporządze-
niu dokumentacji oraz infor-
macji TPR:
∑  do 30 września 2021 r. 

– w przypadku gdy pierwot-
ny termin upływał w okresie 
od 1 lutego 2021 r. do 
30 czerwca 2021 r. oraz 

∑  trzy miesiące – w przypadku 
gdy termin ten przypada na 
okres od 1 lipca 2021 r. do 
31 grudnia 2021 r. 
Podkreślenia wymaga fakt, 

że w obowiązującym stanie 
prawnym zarówno podmioty 
zobowiązane do sporządzenia 
lokalnej dokumentacji cen 
transferowej, jak i podmioty, 
które do tej pory nie podlegały 
pod obowiązki dokumentacyj-
ne, powinny pod szczególną 
uwagę wziąć przepisy obowią-
zujące od 1 stycznia 2021 r. 
w zakresie tzw. regulacji anty-
rajowych i to nie tylko w odnie-
sieniu do transakcji dokona-
nych wyłącznie w bieżącym 
roku podatkowym, ale na mocy 
przepisów przejściowych – we-
ryfikacji należy podać również 
każdą transakcje o charakterze 
jednorodnym (zarówno zaku-
pową jak i  sprzedażową) roz-
poczętą i niezakończoną przed 
1 stycznia 2021 r. o wartości 
przekraczającej kwotę w wyso-
kości 500 tys. zł, w części w ja-
kiej realizowana jest po 1 stycz-
nia 2021 r.

limity dokumentacyjne 

Dla przypomnienia obowią-
zek sporządzania lokalnej 
dokumentacji cen transfero-
wych co do zasady obowiązuje 
dla transakcji kontrolowanej 
o  charakterze jednorodnym 
(transakcja zawarta pomiędzy 
podmiotami powiązanymi), 
której wartość po dokonaniu 
stosownych odliczeń, przekra-
cza w roku podatkowym na-
stępujące progi dokumenta-
cyjne (art. 11k ust. 2 ustawy 
o CIT oraz art. 23w ust 2 usta-
wy o PIT): 
1)  10 000 000 zł – w przypadku 

transakcji towarowej;
2)  10 000 000 zł – w przypadku 

transakcji finansowej;
3)  2 000 000 zł – w przypadku 

transakcji usługowej;
4)  2 000 000 zł – w przypadku 

transakcji innej niż określo-
na w pkt 1–3.
Należy zaznaczyć, iż z po-

czątkiem bieżącego roku opi-
sane limity w przypadku 
transakcji z tzw. rajami podat-
kowymi (terytorium lub kraj 
stosujący szkodliwą konku-
rencję podatkową) zostały 
znacznie zaostrzone nie tylko 
w zakresie transakcji kontrolo-
wanych (z podmiotami powią-
zanymi), ale również w przy-
padku transakcji innych niż 
transakcje kontrolowane (co 
do zasady, każde rozliczenie 
z kontrahentem), dla których 
bezpośrednim lub pośrednim 
odbiorcom płatności jest 
podmiot mający siedzibę 
w raju podatkowym. 

co się zmieniło

Z dniem 1 stycznia 2021 r. na 
mocy ustawy z 28 listopada 
2020 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fi-
zyczne oraz niektórych innych 
ustaw (dalej: ustawa zmienia-
jąca) wprowadzono nowe limi-
ty dokumentacyjnie dla 
transakcji bezpośrednich 
i  pośrednich z podmiotami 
z  tzw. rajów podatkowych. 
W wyniku uchwalonych zmian 
znacznie szersza grupa podat-
ników została objęta obowiąz-
kiem sporządzania lokalnej 
dokumentacji cen transfero-
wych. Na mocy nowelizacji 
art.  11k i  art.11o ustawy CIT 
oraz art. 23w i art. 23za ustawy 

o PIT obowiązek dokumenta-
cyjny powstaje w przypadku 
zawarcia transakcji:
∑  bezpośrednich – kontrolowa-

nych (podmiot z Polski za-
wiera umowę z podmiotem 
mającym miejsce zamieszka-
nia, siedzibę lub zarząd na 
terytorium lub w kraju stosu-
jącym szkodliwą konkurencję 
podatkową), dla których po-
datkowy próg dokumenta-
cyjny, niezależnie od rodzaju 
transakcji wynosi w  roku 
obrotowym w  takim przy-
padku 100 000,00 zł (art. 11k 
ust. 2a ustawy o CIT i art. 23w 
ust. 2a ustawy o PIT) oraz

∑  bezpośrednich – innych niż 
transakcja kontrolowana 
(podmiot z Polski zawiera 
umowę z podmiotem mają-
cym miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd na tery-
torium lub w kraju stosują-
cym szkodliwą konkurencję 
podatkową), dla których 
podatkowy próg dokumen-
tacyjny, niezależnie od ro-
dzaju transakcji wynosi 
w roku podatkowym/obro-
towym w takim przypadku 
100  000,00 zł (art. 11o 
ust. 1 ustawy o CIT i art. 23za 
ust. 1 ustawy o PIT) oraz

∑  pośrednich – kontrolowa-
nych lub innych niż transak-
cja kontrolowana [podmiot 
z Polski dokonuje pośredniej 
zapłaty do raju podatkowe-
go/rzeczywisty właściciel ma 
miejsce zamieszkania, sie-
dzibę lub zarząd na teryto-
rium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję po-
datkową)], dla których po-
datkowy próg dokumenta-
cyjny, niezależnie od rodzaju 
transakcji wynosi w  roku 
podatkowym/obrotowym 
w takim przypadku 500 000 
zł (art. 11o ust. 1a ustawy 
o CIT i art. 23za ust. 1a usta-
wy o PIT).

W pierwszym z dwóch oma-
wianych przypadków zidenty-
fikowanie kontrahenta posia-
dającego siedzibę w raju po-
datkowym nie powinno 
sprawić trudności. Pomocne 
w  tym zakresie będą choćby 
zawarte umowy. Kontrowersje 
natomiast pojawiają się 
w  przypadku transakcji po-
średnich czyli tzw. pośrednie-
go przepływu środków oraz 
ustalenia rzeczywistego wła-
ściciela należności. 

domniemanie

Przepisy regulujące nowe 
obowiązki podatników w za-
kresie cen transferowych wy-
magają ustalenia, kto jest rze-
czywistym właścicielem należ-
nych kwot. 

Na podstawie art. 11o ust. 1b 
ustawy CIT i art. 23za ust. 1b 
ustawy o PIT domniemywa się, 
że rzeczywisty właściciel ma 
miejsce zamieszkania, siedzibę 
lub zarząd na terytorium lub w 
kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową, jeżeli 
druga strona transakcji (kon-
trahent), dokonuje w roku po-
datkowym lub roku obroto-
wym rozliczeń z podmiotem 
mającym siedzibę lub zarząd 
na terytorium lub w kraju sto-
sującym szkodliwą konkuren-
cję podatkową. Przy ustalaniu 
tych okoliczności podatnik lub 
spółka niebędąca osobą praw-
ną są obowiązani do dochowa-
nia należytej staranności.

Z definicji tej należy zatem 
wywieźć, że domniemanie, iż 
rzeczywisty właściciel jest 
podmiotem rajowym, zacho-
dzi w sytuacji, w której druga 
strona transakcji (kontrahent) 
posiada jakiekolwiek rozlicze-
nia (rozrachunki) z podmio-
tem z raju podatkowego. Przez 
rozliczenia należy natomiast 
rozumieć różne formy uregu-
lowania należności m.in. ure-
gulowanie należności środka-
mi pieniężnymi (zapłata), 
w naturze (przekazanie innego 
składnika majątkowego lub 
świadczenie usługi), drogą 
kompensaty wzajemnych na-
leżności i zobowiązań. 

Schemat transakcji, w której 
zachodzi domniemanie, został 
zobrazowany na grafice z lewej 
strony.

Natalia  
Walczak
prawnik, starszy konsultant 
podatkowy w TAAC Solutions 

 
Nowe regulacje w zakresie cen transferowych, obejmujące 
niemal wszystkie istotne transakcje w przedsiębiorstwie bez 
wątpienia są wyzwaniem dla polskich podatników – zarówno 
pod względem weryfikacji kontrahentów, jak również pod 
względem sporządzenia samej dokumentacji cen transfero-
wych, która wiąże się nie tylko z dodatkowym nakładem pracy, 
ale wymaga przede wszystkim wiedzy specjalistycznej. 
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Dla podważenia domnie-
mania konieczne jest wykaza-
nie okoliczności przeciwnej, 
tj. tego, że rzeczywisty właści-
ciel nie jest podmiotem rajo-
wym (należyta staranność). 
Należy zatem przyjąć, iż jeże-
li „nie zostanie obalone” do-
mniemania, iż rzeczywisty 
właściciel należności jest 
podmiotem rajowym (nie 
dokonuje transakcji z pod-
miotami z rajów podatko-
wych), każdorazowo przy 
transakcji z kontrahentem 
przekraczającej próg 500 tys. 
PLN, podatnicy będą zobo-
wiązani do sporządzanie do-
kumentacji cen transferowych 
(dotyczy to transakcji kontro-
lowanych, jaki i transakcji 
niekontrolowanych). 

dochowanie należytej 
staranności 

Znowelizowana treść 
art. 11o ust 1b ustawy CIT oraz 
art. 23za ust. 1b ustawy o PIT 
narzuciła na podatników 
obowiązek dochowania nale-
żytej staranności co do zasady 
każdorazowo w przypadku 
zawierania jakiejkolwiek 
transakcji ponad kwotę w wy-
sokości 500 tys. zł.

Przez pojęcie dochowania 
należytej staranności należy 
rozumieć utrzymanie pewne-
go standardu w podejmowa-
niu działań, które mają w spo-
sób należyty zweryfikować, 
czy druga strona transakcji 
(kontrahent), nie dokonuje 
rozliczeń z podmiotami z ra-
jów podatkowych. 

Z projektu objaśnień podat-
kowych Ministerstwa Finan-
sów z 2 marca 2021 r. w zakre-
sie cen transferowych „Do-
mniemanie oraz należyta 
staranność”, wynika iż, dla 
dochowania należytej staran-
ności przy dokonywaniu 
transakcji z podmiotami po-
wiązanymi, jaki i niepowiąza-
nymi, niezależnie od miejsca 
ich rezydencji, wystarczające 
jest pozyskanie przez podatni-
ka oświadczenia wiedzy od 
drugiej strony transakcji, 
z którego wynika, że ta druga 
strona transakcji nie dokonuje 
żadnych rozliczeń, w roku 
podatkowym podatnika, 
z podmiotem rajowym. 

oświadczenie wiedzy 

Reasumując, aby „obalić 
domniemanie” i uniknąć obo-
wiązku sporządzenia doku-
mentacji, podatnicy zostali 
zobowiązani każdorazowo 
przy transakcjach zakupo-
wych i sprzedażowych prze-
kraczających kwotę w wys. 
500 tys. zł, uzyskać od swojego 
kontrahenta oświadczenia 
wiedzy, potwierdzającego, iż 
nie dokonuje on rozliczeń 
z podmiotami z rajów podat-
kowych. W przeciwnym razie 
w przypadku transakcji ponad 
ww. kwotę podatnicy są zobo-

wiązani do sporządzenia lo-
kalnej dokumentacji cen 
transferowych. Oświadczenie 
należy uzyskać ex post, czyli 
po zakończeniu roku podatko-
wego podatnika. 

W tym miejscu należy szcze-
góle uwagę zwrócić na przepis 
art. 22 ustawy zmieniającej, 
zgodnie z którym, przepisy 
art.  23u, art. 23w ust. 2a i 4, 
art.  23za i art. 23zc ust. 1a, 
w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, oraz art. 11i, art. 11k 
ust. 2a i 4, art. 11o i art. 11q 
ust. 1a, stosuje się do transakcji 
kontrolowanych i transakcji 
innych niż transakcje kontro-
lowane, rozpoczętych i nieza-
kończonych przed 1 stycznia 
2021 r., w zakresie tej części 
tych transakcji, które są reali-
zowane w roku podatkowym 
rozpoczynającym się po 
31 grudnia 2020 r. 

Oznacza to, że podatnicy 
zostali zobowiązani, nie tylko 
do weryfikacji kontrahentów 
i  pozyskania stosownego 
oświadczenia w odniesieniu do 
transakcji dokonywanych po 
31 grudnia 2020 r., ale weryfi-
kacji należy również poddać 
tzw. transakcje kontynuowane 
– rozpoczęte w 2020 roku lub 
wcześniej i jednocześnie reali-
zowane w 2021 – z uwzględnie-
niem nowych limitów doku-
mentacyjnych. 

sankcje 

Za brak rozpoznania obo-
wiązku dokumentacyjnego, 
skutkującego niezłożeniem 
formularza TPR oraz oświad-
czenia o sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji cen transfero-
wych, złożenie ich po terminie 
lub poświadczenie w nich 
nieprawdy ustawodawca prze-
widział wysokie kary finanso-
we.

Na mocy art. 58c §1 pkt 3 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa w przy-
padku braku dopełnienia 
obowiązku dokumentacyjne-
go organy podatkowe mogą 
wydać decyzje o nałożeniu na 
podatnika dodatkowego zobo-
wiązania podatkowego w wy-
sokości 20 proc., a w niektó-
rych przypadkach (art. 58c 
§  2  Ordynacji podatkowej) 
nawet 30 proc. podstawy opo-
datkowania. 

Ponadto, surowe sankcje 
zostały przewidziane również 
w kodeksie karnym skarbo-
wym. Zgodnie z art. 56c oraz 
art. 80e ustawy z 10 września 
1999 r. Kodeks karny skarbo-
wy za nie złożenie, złożenie po 
terminie lub poświadczenie 
informacji niezgodnych ze 
st a n e m  r z e c z y w i st y m 
w oświadczeniu o sporządze-
niu dokumentacji cen transfe-
rowych oraz TPR, grozi kara 
grzywny do 720 stawek dzien-
nych. Maksymalna sankcja 
karno-skarbowa za brak 
przedłożenia dokumentacji 
w  2021 roku wynosi niemal 
27 mln zł.

podatnik pl*

wartość transakcji 500 001,00 zł

* Podatnik Pl jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji

wartość transakcji 10,00 zł

kontrahent podmiot z raju
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