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Zmiany w przepisach
Od 18 lipca 2013 roku obowiązuje w Polsce znowelizowane 
rozporządzenie w zakresie cen transferowych. Ma 
ono stanowić efektywne narzędzie zapobiegające 
nieprawidłowościom z obszaru transakcji zawieranych 
między podmiotami powiązanymi. Zmienione regulacje to 
duża nowość, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że 
przepisy dotyczące cen transferowych były stabilne od wielu 
lat. Wytyczne dla organów podatkowych w zakresie badania 
transakcji wewnątrzgrupowych pojawiły się w 1997 roku 
w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie 
sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze 
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków 
podmiotów powiązanych (zmienionego w 2009 roku). Z kolei 
wymogi w zakresie dokumentacji cen transferowych zostały 
wprowadzone w 2001 roku, a w 2006 roku wprowadzono 
regulacje w zakresie APA. Z kolei wymogi w zakresie 
dokumentacji cen transferowych zostały wprowadzone 
w 2001 roku, a w 2006 roku wprowadzono regulacje 
w zakresie APA (ang. Advanced Pricing Agreement).

Kontrole cen transferowych
W tym samym czasie praktyka pokazała, że kontrole cen 
transferowych nie były częste. Uwaga urzędników w tym 
obszarze skupiała się i nadal skupia się w głównej mierze 
na transakcjach w sektorach:  bankowym, finansowym, 
farmaceutycznym, FMCG oraz nieruchomości. Od dwóch 
lat można zaobserwować także wzmożone zainteresowanie 
organów podatkowych kontrolami w zakresie cen 
transferowych w sektorze ubezpieczeń oraz w usługach 
użyteczności publicznej. Organy podatkowe w szczególności 
zainteresowane są transakcjami związanymi z zakupem 
usług niematerialnych, restrukturyzacjami, transakcjami 
finansowymi. W 2013 roku ceny transferowe zostały 
wymienione przez ministra finansów  jako jeden z obszarów, 
który może zostać wytypowany do objęcia czynnościami 
sprawdzającymi lub kontrolą podatkową. W związku z tym 
niewykluczona jest intensyfikacja kontroli transakcji między 
podmiotami powiązanymi.

Globalne tendencje w zakresie cen transferowych 
znajdują odzwierciedlenie także w Polsce. W ostatnich 
latach wzrosło zainteresowanie organów podatkowych 

tym zagadnieniem. 



Przygotowanie właściwych organów do 
kontroli 
Z drugiej strony polski rząd podejmuje działania mające 
na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
publicznej, co oznacza, że w praktyce istnieją nikłe szanse 
na zaangażowanie przez organy podatkowe wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów do badania transakcji 
wewnątrzgrupowych. W 2011 roku na 250 inspektorów 
przeprowadzających kontrole cen transferowych, tylko 
100 było specjalistami w tym zakresie. W związku z tym polscy 
przedsiębiorcy narażeni są na kontrole podatkowe, które 
będą przeprowadzone przez inspektorów z ograniczonym 
doświadczeniem w zakresie cen transferowych. A to niestety 
nie jedyna zła informacja dla przedsiębiorców. Biorąc bowiem 
dodatkowo pod uwagę fakt, że polskie sądy administracyjne 
unikają wypowiadania się w kwestiach trudnych oraz bardzo 
kontrowersyjnych m.in. dotyczących restrukturyzacji czy exit 
fee, powoduje to wzrost ryzyka w zakresie cen transferowych 
w Polsce dla podatników.

Problemy podatników
Ponadto bolączką polskich podatników są często nieprecyzyjne 
regulacje w zakresie cen transferowych, brak orzecznictwa 
dotyczącego złożonych zagadnień z zakresu cen transferowych 
oraz relatywnie (w porównaniu do innych krajów) niewielkie 
doświadczenie organów podatkowych w badaniu i ocenie 
transakcji zawieranych w grupach kapitałowych, szczególnie 
tych skomplikowanych, jak transakcje finansowe oraz wycena 
wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsiębiorcy zmuszeni są więc do podejmowania 
odpowiednich działań zabezpieczających ich  przed dotkliwymi 
skutkami oszacowania dochodu. Wielu z nich na bieżąco 
przygotowuje dokumentację cen transferowych. Niektórzy 
idą o krok dalej i sporządzają analizy, aby zweryfikować 
rynkowy charakter rozliczeń w transakcjach zawieranych 
z podmiotami powiązanymi. Jeszcze inni decydują 
się  na zawarcie Uprzedniego Porozumienia Cenowego 
z Ministrem Finansów. Podatnicy także coraz częściej 
przystępują również do procedur MAP (ang. Mutual Agreement 
Procedure) stosowanych w celu wyeliminowania podwójnego 
opodatkowania.  
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