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1. WPROWADZENIE

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych

obszarem cen transferowych oraz implementacją w dniu 01.01.2017 r.

nowych przepisów w tym obszarze, eksperci z Mariański Group

przygotowali raport dotyczący najnowszych interpretacji organów

podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych dotyczących

problematyki cen transferowych. Treści prezentowane w raporcie mają

zapewnić wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym

w obszarze cen transferowych.

W 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące sporządzenia

dokumentacji cen transferowych. Zmieniły się także zasady prowadzenia

kontroli i w związku z tym istnieje dużo większe ryzyko doszacowania

dochodu oraz poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej. W praktyce

nie jest już możliwe odkładanie kwestii cen transferowych do czasu

kontroli, gdyż już na koniec września, podatnicy w specjalnym

oświadczeniu muszą zapewnić o sporządzeniu dokumentacji za rok 2017.

Samo jej przygotowanie staje się także dużo trudniejsze

i bardziej czasochłonne niż wcześniej, co jest związane z nałożeniem na

podatników zupełnie nowych obowiązków. Kluczowe okazać się mogą

jednak nie tylko przepisy, ale także podejście organów podatkowych oraz

sądów administracyjnych. Istotnym elementem skutecznej kontroli ryzyka

w zakresie cen transferowych jest bowiem stałe monitorowanie zmian

prawa podatkowego oraz interpretacji tych przepisów prezentowanych

w interpretacjach organów podatkowych oraz w wyrokach sądów

administracyjnych. Wynikiem tego winna być zaś aktualizacja

obowiązujących instrukcji i procedur oraz szkoleń dla pracowników

odpowiedzialnych za poszczególne obszary cen transferowych.

Wierzymy, że w przekazanym raporcie udało nam się wskazać

najistotniejsze kwestie, a tym samym znacznie przybliżyć tematykę

dokumentacji cen transferowych w świetle nowych regulacji

i praktyki ich stosowania.

2. WYKAZ SKRÓTÓW

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350);
u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)
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3. PROBLEM DEFINIOWANIA POJĘĆ TRANSAKCJI 
I INNYCH ZDARZEŃ  OBOWIĄZKOWI 

DOKUMENTACYJNEMU.

POJĘCIE TRANSAKCJI

Istotnym problemem dla podatników pozostaje interpretacja pojęcia

„transakcji” w kontekście obowiązków dokumentacyjnych. Trzeba bowiem

wskazać, że ustawodawca nie zdefiniował wprost u.p.d.o.p.

i u.p.d.o.f. ww. pojęcia. Wskazówki w tym zakresie można znaleźć jednak w

orzecznictwie sądów administracyjnych. Sądy wskazują przy tym na dość

szerokie rozumienie ,,transakcji”.

Sądy najczęściej posiłkują się słownikiem języka polskiego. Przykładowo

w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24

stycznia 2018 r. o sygnaturze I SA/BK 1833/17 możemy znaleźć

następujące wyjaśnienie: ,,W języku potocznym "transakcja" zasadniczo

oznacza: zawarcie umowy w sprawie kupna sprzedaży czegoś (Słownik

poprawnej polszczyzny, praca zbiorowa pod red. W. Doroszewskiego,

Warszawa 1973 r., s. 789; Słownik wyrazów obcych, praca zbiorowa pod

red. J. Tokarskiego, Warszawa 1980 r., s. 769); zawarcie umowy, zwłaszcza

handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży; układ, porozumienie jako wynik

rokowań (Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka. PWN.

Warszawa 1998, t. III, s. 523). W takim ujęciu na tle art. 9a ust. 1

i w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. termin "transakcja" jest synonimem pojęć

"umowa" czy "porozumienie". Nie ulega także wątpliwości, że art. 9a ust. 1

i art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. terminem "transakcja" ustawodawca posługuje się

zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.’’

Należy podkreślić, iż termin "transakcja" jest synonimem pojęcia "umowa",

co było podkreślane już wcześniej w orzecznictwie NSA (poruszone

w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15

stycznia 2013 r. o sygnaturze II FSK 1052/11 oraz z dnia 17 grudnia 2014 r.

o sygnaturze II FSK 2849/12).
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W wyroku o sygnaturze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Krakowie z dnia 21 marca 2018 r. o sygnaturze I SA/Kr 197/18 sąd

zwrócił natomiast uwagę na to, iż „biorąc pod uwagę powyższe

zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność

prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony

działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej

jedna płatność (należność). Za transakcje uznaje się również umowy

wymienione w cyt. wyżej art. 25a ust. 1e ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych.”

W interpretacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. o numerze 0114-KDIP2-

2.4010.139.2018.1.AZ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił

uwagę na to, że w ramach analizowania pojęcia transakcji należy

posługiwać się jak najszerszą definicją, zgodnie z którą za transakcję

należy przyjąć wszelkiego rodzaju czynności prawne dotyczące towarów

i usług. Jak wskazał organ podatkowy: „Pojęcie transakcji w rozumieniu

art. 9a updop należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście celu

tego przepisu. W ocenie tut. organu pojęcie to obejmuje wszelkiego

rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie

świadczenia i przepływy między tymi podmiotami. Pojęcie transakcji

dotyczy obrotu dobrami i usługami, nie ogranicza się jednak tylko do

sprzedaży bądź kupna towarów”.

5
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INNE ZDARZENIA

Dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona nie tylko

dla transakcji, ale również dla innych zdarzeń pomiędzy podmiotami

powiązanymi. Ponieważ ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „innego

zdarzenia”, należy posiłkować się definicją słownikową. Z tych tez

względów, dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego, za „inne

zdarzenie” uznaje się każdą czynność, która nie stanowi transakcji.

Tak wskazał WSA w Szczecinie w wyroku z 15 grudnia 2017 sygn. akt I

SA/Sz 902/17: „W takim ujęciu na tle art. 9a ust. 1 i w art. 9a ust. 1d

u.p.d.o.p. termin "transakcja" jest synonimem pojęcia "umowa" (por.

wyroki NSA: z dnia 15 stycznia 2013 r. o sygn. akt II FSK 1052/11 oraz

z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2849/12). WSA w Szczecinie

wskazał, że podobnie jak w odniesieniu do ww. pojęcia "transakcja"

regulacje prawne art. 9a u.p.d.o.p. nie zwierają definicji również pojęcia

"innych zdarzeń". Regulacje te nie odsyłają do terminów prawa cywilnego

z zakresu normatywnego czynności prawnych. Z tych też powodów –

podobnie jak w odniesieniu do pojęcia transakcja – należy przyjąć, że

ustawodawca posługując się tym terminem posłużył się językiem

potocznym. W potocznym zaś znaczeniu pojęcie "zdarzenie" oznacza

zasadniczo: to co się stało (https://sjp.pwn.pl). W takim ujęciu, na tle art.

9a ust. 1 i ust. 1d u.p.d.p., termin "inne zdarzenie" odnosi się do każdej

innej czynności nie stanowiącej transakcji w powyżej wskazanym

rozumieniu”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 12 stycznia

2018 r. o numerze 0114-KDIP2-2.4010.329.2017.1.AZ zauważył, że

podobnie jak w przypadku pojęcia transakcji, brak jest w u.p.d.o.p.

definicji "innego zdarzenia". Wskazówki, jakie wynikają z art. 9a ust. 1 pkt

1 lit. b u.p.d.o.p. w zakresie kwalifikacji zdarzeń do tej kategorii obejmują

następujące wytyczne w zakresie definiowania pojęcia innych zdarzeń:

• nie mieszczą się w kategorii transakcji,

• zostały ujęte w roku podatkowym w księgach rachunkowych,

• ich warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami

powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 u.p.d.o.p.,

• mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty podatnika).
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CZY UMORZENIE UDZIAŁÓW JEST TRANSAKCJĄ?

W interpretacji z dnia 12 października 2017 r. o numerze 0113-KDIPT2-

1.4011.289.2017.1.RK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż

dobrowolne umorzenie udziałów nie stanowi transakcji

i dlatego nie generuje obowiązku sporządzenia dokumentacji cen

transferowych.

Podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji

o numerze 0111-KDIB1-3.4010.223.2017.1.BM z dnia 1 września 2017 r.,

przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „umorzenie

to nie następuje za cenę, zatem tym bardziej nie można ustalić dla niego

ceny rynkowej, czy też nierynkowej. Ponadto, użycie w przepisach k.s.h.

terminu "wynagrodzenie" świadczy, że nie dotyczą one sprzedaży

w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Czynności tej zatem nie można

zakwalifikować np. jako umowy sprzedaży, co jednocześnie potwierdza,

że nie stanowi ona transakcji w rozumieniu przepisów o cenach

transferowych”.

W przedstawionych interpretacjach organy podatkowe nie odnoszą się

jednak do ewentualnego ustalenia, czy dobrowolne umorzenie udziałów

za wynagrodzeniem może być kwalifikowane jako „inne zdarzenie”,

o którym mowa w przepisach u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f.

Warto również zauważyć, że w praktyce można natknąć się na odmienne

stanowisko prezentowane przez organy podatkowe. W interpretacji

o numerze 0114-KDIP2-2.4010.139.2018.1.AZ z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, poprzez zastosowanie jak

najszerszej definicji transakcji uznał, że wszelkiego rodzaju czynności

powodujące przeniesienie własności lub przekazania do używania dóbr

materialnych i niematerialnych oraz udzielania pożyczek (kredytów)

i świadczenia usług oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć będą

wchodziły w jej zakres. W związku z tym organ uznał, że dobrowolne

umorzenie udziałów za wynagrodzeniem stanowi transakcję, zatem

podlega regulacjom art. 9a ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 1 oraz ust. 4 ww.

ustawy.



R
A

P
O

R
T

kancelaria@marianskigroup.pl

www.marianskigroup.pl 
8

4.1 USTALANIE WARTOŚCI TRANSAKCJI LUB INNEGO 
ZDARZENIA

BRUTTO CZY NETTO?

W orzeczeniu z dnia 15 grudnia 2017 r. o sygnaturze I SA/Sz 903/17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że przy ustalaniu

limitów dotyczących określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen

transferowych należy brać pod uwagę całkowite kwoty (czyli kwoty brutto):

czynszu dzierżawy oraz kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy

o pracę czy też z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie. Kwoty te nie

powinny być pomniejszane o jakiekolwiek ich części składowe, tj. m.in.

o podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, o składki na

ubezpieczenia społeczne, o zryczałtowany podatek dochodowy

odprowadzany przez członka zarządu spółki i jego małżonka od

uzyskiwanego czynszu dzierżawnego ani też o podatek od towarów

i usług, który mógłby zostać doliczony m.in. do czynszu dzierżawnego.

Zbieżne stanowisko z powyższym orzeczeniem zostało zawarte

w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej

Informacji Skarbowej o numerach 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL

z dnia 29 listopada 2017 r. oraz 0111-KDIB2-1.4010.381.2017.1.MJ

z 8 lutego 2018 r.

ODSETKI OD POŻYCZKI

Jeżeli w umowie została zastrzeżona odpłatność za udzielenie pożyczki

(odsetki), to mieści się ona również w zakresie kwoty wynikającej

z umowy. Tym samym, należy uznać, że ustalając wartość transakcji

polegającej na udzieleniu pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi,

należy wziąć pod uwagę łączną kwotę odsetek i kapitału udzielonej

pożyczki (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 23

marca 2017 r. o sygnaturze I SA/Kr 197/18).

4. IDENTYFIKACJA OBOWIĄZKU DOKUMENTACYJNEGO
– KIEDY NALEŻY SPORZĄDZIĆ DOKUMENTACJĘ CEN
TRANSFEROWYCH
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Przy ustalaniu wartości omawianej transakcji, polegającej na zawarciu

oprocentowanej umowy pożyczki, sporządzenie i następnie badanie

dokumentacji transakcji przez organy podatkowe nie może ograniczyć się

tylko do badania ceny. Dokumentacja powinna bowiem umożliwiać

również analizę pod kątem warunków rynkowych elementów

określających warunki tej transakcji takich jak w szczególności: kwota,

waluta, zasady i termin spłaty, wysokość oprocentowania, sposób

zabezpieczenia spłaty, wysokość prowizji, inne opłaty, gwarancje spłaty,

kalkulacje ryzyka.

Dopiero tak uzyskany obraz ekonomicznych uwarunkowań danej transakcji

umożliwia organom podatkowym prawidłowe określenie, czy dana

transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, czy też

nierynkowych (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji

indywidualnej o numerze 0111-KDIB2-3.4010.78.2018.1.KB z dnia 25

kwietnia 2018 r.). Takie samo stanowisko zajął w interpretacjach z 14

lutego 2018 r. o numerze 0115-KDIT2-3.4010.379.2017.1.JG oraz

4 stycznia 2018 r. o numerze 0111-KDIB2-1.4010.371.2017.1.JP

PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA

Podatnikiem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen

transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. jest podatkowa grupa

kapitałowa, a nie poszczególne spółki wchodzące w jej skład (stanowisko

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach

indywidualnych z 30 czerwca 2017 r. o numerze 0114-KDIP2-

2.4010.79.2017.1.AZ oraz z 21 sierpnia 2017 r. o numerze 0111-KDIB1-

3.4010.242.2017.1.IZ).

W przypadku gdy poszczególne spółki należące do PGK realizują podobne

przedmiotowo transakcje z tym samym podmiotem powiązanym spoza

PGK (przykładowo, nabywają od tego samego podmiotu usługi

o podobnym charakterze lub sprzedają do tego samego podmiotu

podobne towary lub usługi) wartość transakcji na potrzeby ustalenia, czy

podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu, powinna być obliczona

łącznie dla wszystkich spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej

(interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji

Skarbowej w dniu 21 sierpnia 2017 r. o numerze 0111-KDIB1-

3.4010.243.2017.2.IZ).
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Co więcej, art. 11 ust. 8 u.p.d.o.p. stanowi, iż przepisy art. 11 ust. 4 nie

mają zastosowania w przypadku świadczeń realizowanych między spółkami

tworzącymi podatkową grupę kapitałową. W związku z powyższym, spółka

dominująca oraz spółki zależne nie będą zobowiązane do sporządzania

dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ww. ustawy z tytułu

transakcji realizowanych między spółkami z podatkowej grupy kapitałowej

(interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji

Skarbowej w dniu 14 marca 2017 r. o numerze 1462-

IPPB5.4510.1079.2016.2.JC).

ZAGRANICZNE ODDZIAŁY SPÓŁEK

Należy stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017

r., przy ustalaniu zakresu obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z art.

9a u.p.d.o.p. spółka powinna brać pod uwagę zarówno przychody lub

koszty ustalone na podstawie własnych ksiąg rachunkowych, uwzględniając

przychody lub koszty wynikające z ksiąg rachunkowych oddziału. W

interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji

Skarbowej w dniu 16 lutego 2017 r. o numerze 0114-KDIP2-

2.4010.309.2017.1.AZ wskazano, że przychody i koszty ustala się dla całej

jednostki tzn. zarówno dla spółki, jak i jej zagranicznego oddziału. Zdaniem

organu: „(…) ustalając limit transakcji lub innych zdarzeń, mających wpływ

na wysokość dochodu (straty) podatnika, określony w art. 9a ust. 1 updop,

należy wziąć pod uwagę sumę przychodów lub kosztów Wnioskodawcy

i jego zagranicznego Oddziału (czyli skonsolidowane przychody lub koszty)”.
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4.2 LIMITY

ZAGRANICZNY ZAKŁAD POŁOŻONY NA TERYTORIUM POLSKI

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 26 marca 2018 r. o numerze

DCT.8201.5.2018 odniesiono się do kwestii zagranicznego zakład

prowadzącego działalność na terytorium Polski. W interpretacji tej

wskazano: „Próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz

art. 9a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. (ale także m.in. progi, o których mowa w

art. 25a ust. 2b pkt 2 oraz ust. 2d u.p.d.o.f., a także w art. 9a ust. 2b pkt

2 oraz ust. 2d u.p.d.o.p.), należy odnosić do przychodów lub kosztów

podatnika będącego nierezydentem, ale jedynie w zakresie w jakim

przychody te lub koszty przypisane są do jego zagranicznego zakładu

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawowo

określonych progów nie stosuje się zatem do przychodów lub kosztów

generowanych przez całego podatnika będącego nierezydentem

(tj. jednostkę macierzystą wraz z jej wszystkimi zagranicznymi zakładami

położonymi w różnych państwach), ale jedynie do tych które zostały

wygenerowane przez podatnika w wyniku działalności jego zakładu

zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

STWIERDZENIE „JEDNEGO RODZAJU" ODNOSI SIĘ

ZARÓWNO DO „TRANSAKCJI", JAK I DO „INNYCH

ZDARZEŃ”

W interpretacji ogólnej nr DCT.8201.1.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Ministra Finansów wskazał, że w przypadku gdy podatnik realizuje

z podmiotem lub podmiotami powiązanymi:

• transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza próg

wskazany w art. 25a ust. 1d u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p

zobowiązujący do sporządzania dokumentacji podatkowej (próg ten

ustala się w oparciu o wartość uzyskanych przez podatnika

w poprzednim roku podatkowym przychodów w rozumieniu przepisów

o rachunkowości)
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• i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie

przekracza ww. progu, to podatnik ma obowiązek sporządzania

dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które

przekroczą próg ustawowy. Przy czym, stwierdzenie „jednego rodzaju”

użyte w przepisach u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f. odnosi się nie tylko do

„transakcji”, ale również do „innych zdarzeń”. Tym samym, powyższe

uwagi mają zastosowanie również do innych zdarzeń występujących

w relacji między podmiotami powiązanymi.

Minister Finansów wyjaśnił ponadto: „Zatem próg dokumentacyjny

odnoszący się do wartości transakcji lub innych zdarzeń, o którym mowa

w art. 25a ust. 1d u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. należy odnosić

osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego

zdarzenia. W konsekwencji jeżeli wartość danego, jednego rodzaju

transakcji (innych zdarzeń) nie będzie przekraczać tego progu, to podatnik

nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla

takiego rodzaju transakcji (innych zdarzeń). Innymi słowy, podatnik nie

ma obowiązku sumowania wartości różnych rodzajów transakcji lub

różnych rodzajów innych zdarzeń w celu określenia obowiązku

sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych

określonych w ww. art. 25a ust. 1d u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 1d

u.p.d.o.p. do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego

rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi

podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju

z jednym konkretnym podmiotem powiązanym”.

Suma tych należności będąca wartością transakcji świadczy o "istotności

transakcji", o jakiej mowa w powołanym wcześniej art. 25a ust.

1d u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. Przekroczenie ustalonego

limitu wskazuje na konieczność uznania transakcji za istotną i rodzi

obowiązki dokumentacyjne.
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4.3 POWIĄZANIA POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ

DOKUMENTACJI

TRANSAKCJE I ZDARZENIA „JEDNEGO RODZAJU”

Obowiązek sporządzenia dokumentacji zgodnie z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p.

powstaje, jeżeli wartość wszystkich transakcji lub innych zdarzeń jednego

rodzaju w danym roku podatkowym przekroczyła kwotę ustaloną zgodnie

z art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. (przed 1 stycznia 2017 r. – zgodnie z art. 9a

ust. 2.).

Dla powstania obowiązku dokumentowania transakcji ma znaczenie

zarówno kwota pojedynczej transakcji, jak i łączna kwota transakcji

zawartych z jednym kontrahentem w roku podatkowym. Jeżeli podatnik

zawiera kilka transakcji z tym samym podmiotem powiązanym, ale dotyczą

one różnych świadczeń, dla których określono różne ceny, to wartość tych

poszczególnych świadczeń nie podlega zsumowaniu. Podstawą

zaniechania sumowania wartości świadczeń jest różny ich rodzaj. Zostało

to podkreślone w wyroku WSA w Szczecinie z 15 grudnia 2017 roku

o sygnaturze I SA/Sz 902/17.

NIE TYLKO POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

Przepisy dotyczące cen transferowych nie mają zastosowania wyłącznie

w sytuacji, gdy obydwie strony transakcji czy innego zdarzenia pozostają

przedsiębiorcami. Regulacje te wykluczają zatem sytuację, aby wyłącznie

jedna ze stron transakcji objęta została obowiązkiem sporządzenia

dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 1 i ust. 1d u.p.d.o.p.

(WSA w Szczecinie w wyroku z 15 grudnia 2017 roku o sygnaturze I SA/Sz

902/17).
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POWIĄZANIA RODZINNE

Jak stanowi art. 11 ust. 6 u.p.d.o.p., przez pojęcie powiązań rodzinnych,

o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub

powinowactwo do drugiego stopnia. Powiązania wskazane w art. 11 ust. 5

i ust. 6 u.p.d.o.p., tj. o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku

pracy albo z powiązań majątkowych pomiędzy podmiotami tam

wskazanymi stanowią powiązania w rozumieniu art. 9a ust. 1 i ust. 1d

u.p.d.o.p.

Wykładnia ww. przepisów stanowiła już przedmiot orzecznictwa sądów

administracyjnych. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie dotyczy, co

prawda w znacznej mierze stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2017 r.,

jednakże pozostaje ono aktualne również w obowiązującym stanie

prawnym. (por. WSA w Szczecinie w wyroku z 15 grudnia 2017 roku

o sygnaturze I SA/Sz 902/17).

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU W KAPITALE

Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p., posiadanie udziału

w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada

w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. Oznacza to, że

podmioty, które są powiązane kapitałowo w mniejszym stopniu niż 25%

nie będą podlegały przepisom o cenach transferowych.

W nawiązaniu do ww. regulacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2018 r. o numerze 0114-

KDIP2-3.4010.13.2018.1.KK uznał za prawidłowe stanowisko

Wnioskodawcy: „(…) sam fakt posiadania przez Wnioskodawcę

certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych FIZ nie implikuje istnienia

powiązań między Spółką a Funduszami w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy

CIT, w szczególności posiadanie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych

nie powoduje posiadania udziału w kapitale FIZ. Zgodnie bowiem z art. 11

ust. 5a ustawy CIT posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w

kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. Tymczasem

Fundusz nie posiada kapitału, a jedynie przyjmuje od uczestników wpłaty

w rozumieniu art. 7 ust. 1-3 ustawy o FI tworzące aktywa funduszu. Tym

samym osoby nabywające certyfikaty inwestycyjne nie mogą

nabywać/posiadać udziału w kapitale funduszu inwestycyjnego na

zasadach analogicznych do posiadania udziału w kapitale spółki z o.o. czy

spółki akcyjnej”
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SPÓŁKI OSOBOWE

Wedle nowych przepisów, zgodnie z art. 25a ust. 1f u.p.d.o.f., w przypadku

prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej w formie spółki

niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje

transakcji, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit

przychodów lub kosztów (determinujące obowiązek dokumentacyjny) ustala

się dla tej spółki (poruszone w wyroku Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie z 17 maja 2017 r. III SA/Wa 1480/16).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29

stycznia 2018 r. o numerze 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR stwierdza, że

w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej, pomimo że nie posiada

ona statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

prawodawca założył, że spełnienie warunku prowadzenia ksiąg

rachunkowych i limit przychodów albo kosztów ustala się dla tej spółki.

Jeżeli powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji, może ona zostać

wykonana przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce

zamieszkania na terytorium Polski.

W związku z tym, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą

w formie spółki osobowej, która dokonuje transakcji z podmiotami

powiązanymi i jej przychody lub koszty oraz wartości zawieranych transakcji

przekraczają limity określone w art. 25a u.p.d.o.f., to wspólnicy (będący

podatnikami) muszą przygotować dokumentację takich transakcji. Takie

stanowisko jak powyższe przyjął również Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2018 r. o numerze 0114-

KDIP3-1.4011.91.2018.1.ES.

Nad tematyką spółki komandytowej (spółki osobowej niebędącej

podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) pochylił się

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 12 kwietnia 2017

r. (sygn. I SA/Po 1319/16). W wyroku tym sąd wskazał, że podatnikiem

w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest wspólnik spółki

komandytowej, a nie sama spółka, choć w sferze stosunków

cywilnoprawnych spółka komandytowa jest samodzielnym podmiotem praw

i obowiązków, odrębnym od wspólników spółki. Nie można jednak

bezpośrednio przenosić zasad wynikających ze stosunków cywilnoprawnych

na grunt prawa podatkowego, gdyż regulacje ustaw podatkowych

funkcjonują jako odrębna gałąź systemu prawa.
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Zgodnie z treści cytowanego orzeczenia: „Na gruncie ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych "podatnikiem dokonującym transakcji"

jest wspólnik spółki komandytowej, co wynika z przepisów art. 1, art. 5a

pkt 26, art. 5b ust. 2 i art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.” a tym samym to wspólnik

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej, gdy pojawi

się taki obowiązek.

SPÓŁKA CYWILNA

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15

lutego 2018 r. o numerze 0114-KDIP3-1.4011.483.2017.1.ES stwierdził, iż

z u.p.d.o.f. wynika, że spółka cywilna nie jest zobowiązana do

sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami

powiązanymi. Obowiązek taki może powstać jednak po stronie wspólników

tej spółki cywilnej.

Jak wskazał organ: „Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wynika m.in.,

że w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą

w formie spółki niebędącej osobą prawną (np. spółki cywilnej, jawnej itp.),

która:

• dokonuje w roku podatkowym transakcji z podmiotem powiązanym

w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ww. ustawy, lub

• ujmuje w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia,

których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami

powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ww. ustawy

obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstanie, jeżeli

spółka prowadzi księgi rachunkowe, a jednocześnie przychody lub koszty

ujęte przez spółkę w tych księgach w roku poprzedzającym rok podatkowy

przekroczą równowartość 2 mln euro”.

Przy spełnieniu ww. warunków, każdy ze wspólników będzie zobowiązany

do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innego

zdarzenia spełniającego kryteria przewidziane w ustawie. Dokumentacja

podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika

spółki cywilnej mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia jednak

pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie

wymaganej dokumentacji podatkowej.
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ROZWIĄZANIE RADY NADZORCZEJ

W interpretacji indywidualnej z 2 października 2017 r. o numerze 0111-

KDIB1-2.4010.171.2017.2.BD Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej

odniósł się do kwestii związanych z dokumentowaniem transakcji

pomiędzy spółką kapitałową (spółką z o.o.) i jej udziałowcami – spółkami

prawa handlowego (posiadającymi po 20% udziałów w kapitale

zakładowym spółki z o.o.). W radzie nadzorczej tego podmiotu zasiadają

osoby biorące udział w zarządzaniu podmiotami (spółkami prawa

handlowego), będącymi wspólnikami wnioskodawcy (spółki z o.o.).

W zarządzie wnioskodawcy nie zasiadają natomiast zasiadają osoby, które

biorą udział w zarządzaniu podmiotami będącymi udziałowcami

wnioskodawcy. W takiej sytuacji, zdaniem organu podatkowemu, spółkę

z o.o. oraz jej udziałowców – spółki prawa handlowego, których osoby

zarządzające zasiadają równocześnie w radzie nadzorczej spółki z o.o.,

należy uznać za podmioty powiązane. Tym samym, transakcje

dokonywane z tymi udziałowcami powinny zostać udokumentowane przez

wnioskodawcę w przypadkach i na zasadach określonych w przepisie art.

9a u.p.d.o.p.

Natomiast, w sytuacji rozwiązania ww. rady nadzorczej spółki z o.o., gdy

udziały ww. podmiotów w kapitale zakładowym tej spółki z o.o. będą

kształtowały się na niezmienionym poziomie (poniżej 25%), wówczas

wnioskodawca i jej udziałowcy (spółki prawa handlowego) nie wystąpią

powiązania kapitałowe, o których mowa w art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p.,

a także powiązania osobowe wynikające z art. 11 ust. 5 przedmiotowej

ustawy. Jak wskazał organ podatkowy: „Biorąc pod uwagę ww. przepisy

prawa przypomnieć należy, że posiadanie udziału w kapitale innego

podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub

pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż

25%. Natomiast z opisu sprawy wynika, że każdy z udziałowców Spółki

posiada udział mniejszy niż 25% i nie posiada pośrednio żadnych

udziałów w Spółce. W sytuacji rozwiązania Rady Nadzorczej jej

członkowie nie będą również brali udziału w kontroli Wnioskodawcy.

W konsekwencji, w sytuacji rozwiązania Rady Nadzorczej, Wnioskodawcę

oraz jego udziałowców nie będzie można uznać za podmioty powiązane.

Wobec powyższego, w odniesieniu do transakcji dokonywanych

z podmiotami będącymi udziałowcami Wnioskodawcy nie powstanie

obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, nawet

w sytuacji, gdy wartość dokonywanych transakcji przekroczy limity

określone w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.
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5. OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI

POJĘCIE „ZARZĄDZANIA” SPÓŁKĄ

W interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2018 r. o numerze 0114-

KDIP2-2.4010.129.2018.2.SO Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

wyjaśnił, co należy rozumieć pod pojęciem zarządzania na potrzeby

identyfikacji powiązań istotnych ze względu na obowiązki w zakresie cen

transferowych. Przez zarządzanie bezpośrednie należy rozumieć

prowadzenie spraw spółki przez zarząd będący organem uchwałodawczym

i decyzyjnym, w związku z koniecznością realizacji zamierzonych celów.

Z kolei, zarządzanie pośrednie powinno być definiowane jako

„oddziaływanie na kompetencje zarządu do prowadzenia spraw,

wynikających z funkcji zarządu, jako organu wykonawczego wobec uchwał

zgromadzenia wspólników, a w pewnych przypadkach rady nadzorczej

i komisji rewizyjnej”.

W świetle pojawiających się wcześniej interpretacji organów podatkowych,

transakcja pożyczki miała być ujęta w dokumentacji jedynie w roku

podatkowym, w którym została zawarta umowa. Tak było m.in.

w interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

z dnia 12 października 2017 roku o numerze 0111-KDIB1-

3.4010.337.2017.1.APO. W przedstawionym tam stanie faktycznym organ

uznał, iż w sytuacji przedłużenia terminu spłaty pożyczek i/lub odsetek

należy uznać, że ,,transakcje te nie są "dokonywane" - w rozumieniu art.

9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - począwszy od momentu przedłużenia

terminu spłaty pożyczek aż do momentu upływu terminu udzielenia

pożyczki i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art.

9a ust. 1d - Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji

cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach (począwszy od

momentu przedłużenia terminu spłaty pożyczek).” Podobnie Dyrektor

Krajowej Informacji Skarbowej uznał 19 stycznia 2018 roku w interpretacji

o numerze 0114-KDIP2-2.4010.286.2017.1.AM



R
A

P
O

R
T

kancelaria@marianskigroup.pl

www.marianskigroup.pl 
19

Jednak należy podkreślić, że nie są one prawidłowe wobec stanowiska

Ministra Finansów wyrażonego w interpretacji ogólnej nr DCT.8201.6.2018

z dnia 28 marca 2018 r. W interpretacji tej sprecyzowano, na czym polega

konieczność aktualizacji dokumentacji. Dokumentacja sporządzona w roku

podatkowym zawarcia umowy kredytu, pożyczki czy gwarancji,

w przypadku gdy dana transakcja jest kontynuowana w kolejnych latach,

musi podlegać przeglądowi i aktualizacji przynajmniej raz na rok

podatkowy. Gdy w trakcie realizacji transakcji zostanie udzielona kolejna

transza kredytu, zmianie ulegnie wysokość oprocentowania czy wydłużony

zostanie termin spłaty podatnik musi zamieścić taką informację

w zaktualizowanej dokumentacji. Dotyczy to nie tylko transakcji, ale

również innych zdarzeń. Nawet gdy podczas przeglądu dokumentacji

podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana to

podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji

podatkowej. Minister Finansów stwierdził, że „wynika to m.in. z użycia

spójnika „i” w wyrażeniu „przeglądowi i aktualizacji” w art. 25a ust. 2g

u.p.d.o.f. oraz art. 9a ust. 2g u.p.d.o.p.”.

Innymi słowy, dla transakcji finansowych, które są transakcjami

kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych powinna po przejrzeniu

i stwierdzeniu zmian zostać przygotowana aktualizacja dokumentacji

przynajmniej raz na rok podatkowy. Dotyczy to nie tylko transakcji, ale

również innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do uwzględnienia

informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej.

Ważnym jest natomiast podkreślenie, że Minister Finansów przyjął, że

nawet jeżeli podczas przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że

nie nastąpiła żadna istotna zmiana warunków transakcji czy innego

zdarzenia, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji

dokumentacji. Ma ona wtedy uwzględniać dane finansowe dotyczące

transakcji/innych zdarzeń i podatnika.
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Wątpliwości o tej samej tematyce rozstrzygał następnie Dyrektor Krajowej

Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 maja 2018 r. nr 0114-KDIP3-

1.4011.91.2018.1.ES zgodnie już ze stanowiskiem Ministra Finansów

bezpośrednio cytując go: „Transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty,

emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) – co do zasady – są transakcjami

kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega

wątpliwości, że w takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona

dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna

podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na

rok podatkowy. Zatem w przypadku gdy w trakcie realizacji transakcji

dojdzie np. do przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek, lub

udzielenia kolejnej transzy pożyczki lub kredytu, lub zmiany wysokości

oprocentowania, lub zmiany jakichkolwiek innych istotnych parametrów

transakcji lub informacji wymienionych w art. 25a ust. 2b-2d updof lub

art. 9a ust. 2b-d updop, podatnik jest obowiązany do uwzględnienia

informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej.

Powyższe odnosi się zarówno do transakcji, jak i do innych zdarzeń.

W przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym

roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji

podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o której

mowa powyżej, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji

dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Wynika

to m.in. z użycia spójnika „i” w wyrażeniu „przeglądowi i aktualizacji”

w art. 25a ust. 2g updof oraz art. 9a ust. 2g updop.”
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.

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali 

niniejszy materiał jako informacyjny 

i nie mający charakteru opinii 

lub porady prawnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad 

sporządzenia dokumentacji oraz prowadzonych kontroli w zakresie 

cen transferowych polecamy lekturę naszego blogu pod adresem:

http://kontrolapodatkowa.pl/

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 

zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią:

kancelaria@marianskigroup.pl

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii,

zakresie praktyki oraz wszystkie alerty możecie

znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej:

www.marianskigroup.pl

http://kontrolapodatkowa.pl/
mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
http://www.marianskigroup.pl/

