Dokumentowanie transakcji
z podmiotami powiązanymi –
zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Podmiot powiązany kapitałowo –
zmiana definicji
Od 1 stycznia 2017 roku, za podmioty powiązane będziemy uważać
tylko te, u których bezpośrednio lub pośrednio posiadany udział w
kapitale innego podmiotu będzie nie mniejszy niż 25% (obecnie jest
to 5%).
Zatem znaczna grupa podatników, która obecnie spełnia kryteria
uznania za podmioty powiązane, od 2017 roku nie będzie już
traktowana jako podmioty powiązane i przepisy dotyczące cen
transferowych przestaną ich dotyczyć.
Przepisy o powiązaniach osobowych, rodzinnych itp. pomiędzy
podmiotami krajowymi nie ulegną zmianie.
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Obowiązki w zakresie dokumentowania a wielkość podatnika
Nowelizacja wprowadza rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podatnika –
im większa skala działalności, tym więcej obowiązków.
Podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok
podatkowy równowartości 2 mln euro, nie będą musieli przygotowywać dokumentacji podatkowej.
Jeżeli podatnik przekroczy próg 2 mln euro, to będzie on zobowiązany do przygotowania dokumentacji również w kolejnym roku
podatkowym, choćby wysokość przychodów w tym roku była niższa.
Zatem przekroczenie progu 2 mln euro przychodów lub kosztów oznaczało będzie konieczność sporządzenia dokumentacji
przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe.

Progi transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi
Dokumentowaniu podlegać będą transakcje, lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika,
których łączna wartość w roku podatkowym przekracza 50 000 euro (próg minimalny), przy czym wartość progu rośnie wraz ze
wzrostem przychodów podatnika:
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jeżeli przychody przekroczyły 2 mln euro ale nie przekroczyły 20 mln euro, to dokumentacji podlegają
transakcje/zdarzenia o wartości co najmniej 50 000 euro powiększonej o 5 000 euro za każdy 1 mln euro
przychodu powyżej 2 mln euro;
jeżeli przychody przekroczyły 20 mln euro ale nie przekroczyły 100 mln euro - dokumentacji podlegają
transakcje/zdarzenia o wartości co najmniej 140 000 euro powiększonej o 45 000 euro za każde 10 mln euro
przychodu powyżej 20 mln euro;
jeżeli przychody przekroczyły 100 mln euro - dokumentacji podlegają transakcje/zdarzenia o wartości
przekraczającej 500 000 euro.

Dokumentacja transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
Obowiązek sporządzenia dokumentacji będzie dotyczył też wszystkich podatników dokonujących, bezpośrednio lub pośrednio,
zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w
tzw. raju podatkowym. Obejmie on transakcje, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku
podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.
Podatnicy zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, jedną z
poniższych umów:



umowę spólki niebędącej osobą prawną, jeśli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów
przekroczy równowartość 20 000 euro,
umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, jeżeli wartość przedsięwzięcia
przekroczy równowartość 20 000 euro

będą również zobowiązania do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych umów.
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Co powinna zawierać dokumentacja podatkowa
Zmianie ulegnie również zakres dokumentacji i zależny będzie od skali działalności podatnika:
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podatnicy, u których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 2 mln euro, ale nie
przekroczyły równowartości 10 mln euro zobowiązani będą przygotować dokumentację zbliżoną do obecnie
obowiązującego zakresu (tzw. dokumentacja podstawowa);
podatnicy, u których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln euro, ale nie
przekroczyły równowartości 20 mln euro zobowiązani będą przygotować dokumentację podstawową uzupełnioną o
analizę danych porównawczych;
podatnicy, u których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 20 mln euro poza
dokumentacją podstawową uzupełnioną o analizę danych porównawczych zobowiązani będą przygotować tzw.
dokumentację grupową – informację na temat grupy, w której działa podmiot.

Potrzebujesz więcej informacji na temat dokumentacji transakcji
z podmiotami powiązanymi? Skontaktuj się z nami!
Agata Nieżychowska
Tax Director
E-Mail: Agata.Niezychowska@accace.com
Phone: +48 512 237 171

O Accace
Z ponad 330 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm outsourcingowych i
doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą strategię rozwoju poza ten
region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400
międzynarodowych firm.
Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech.
We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich..
Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Skontaktuj się
z nami!

