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2016 Ceny Transferowe. Porównanie 

Kraj / Regulacje Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja 

Zasada ceny 
rynkowej 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Ustawodawstwo 

Ustawa o podatku dochodowym nr 
586/1992  (Sekcja 23/7) 
Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

Ustawa LXXXI z 1996 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (pkt 
4/23; § 18, § 31/2). Akt XCII 
o procedurach  podatkowych (§ 1/8; 
Rozdział 132 / BC; Rozdział 176 / A) 
Ustawa CXXVII o podatku VAT (§ 67). 
Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

Ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 
r. (art. 9a)  
Ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (art. 
25a) 
Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

Rumuński kodeks podatkowy (Sekcja 
11/2) i normy metodologiczne  
Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 
Wytyczne OECD 

Ustawa o podatku dochodowym nr 
595/2003  (Sekcje 17/5, 17/6, 17/7, 
18) 
Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

Kontrolowane strony  

Podmioty powiązane, krajowe i 
zagranicznie  
Ustawa o podatku dochodowym nr 
586/1992 (Sekcja 23/7) 

Podmioty powiązane, krajowe i 
zagranicznie; oddziały i główne 
siedziby; od 1 stycznia 2015 podmioty 
posiadające wspólny Zarząd 
Określona w ustawie LXXXI z 1996 r. 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych (sekcja 4/23) 

Podmioty powiązane, krajowe i 
zagranicznie  
Ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Artykuł 11) oraz 
ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Artykuł 25) 

Podmioty powiązane, krajowe i 
zagranicznie  
Rumuński kodeks podatkowy (§ 11/2) 

Podmioty powiązane, krajowe i 
zagranicznie 
Ustawa o podatku dochodowym nr 
595/2003 (Rozdział 2, (n-r) 

Metody ustalenia  
cen transakcyjnych 

Zarówno tradycyjne, jak i inne metody 
TP, zgodnie z wytycznymi OECD TP  

Porównywalna cena niektontrolowana, 
cena odprzedaży, koszt plus, metoda 
marży transakcyjnej netto i metoda 
podziału zysków są dopuszczalnymi 
metodami. Inne metody mogą być 
użyte, jeśli wymienione metody nie są 
właściwsze dla ustalenia ceny 
rynkowej.  

Tradycyjne metody zgodnie 
z Wytycznymi OECD (obowiązuje 
zasada najwłaściwszej metody). 
Metody: porównywalna cena 
niektontrolowana, cena odprzedaży, 
koszt plus, powinny być stosowane. 
Jeśli nie jest możliwe użycie żadnej 
z tych metod, metody zysku 
transakcyjnego powinny znaleźć 
zastosowanie. 

Metody dopuszczane przez Wytyczne 
OECD (obowiązuje zasada 
najwłaściwszej metody ale metoda 
Porównywalnej ceny niekontrolowanej 
jest stosowana w pierwszej kolejności, 
wybór  innej metody powinien być 
uzasadniony). 

Zarówno tradycyjne, jak i inne metody 
TP, zgodnie z wytycznymi OECD TP 
(najbardziej odpowiednia metoda 
powinna być zastosowana) 

Dostępność 
i ważność APA 

Do 3 lat (jeśli warunki i prawo 
pozostają bez zmian) 

Od 3 do 5 lat oraz możliwość 
przedłużenia o kolejne 3 lata 

Do 5 lat z możliwością przedłużenia o 
kolejne 5 lat, jeśli warunki pozostają 
bez zmian 

Do 5 lat z możliwością przedłużenia w 
przypadku kontraktów 
długoterminowych 

Do 5 lat z możliwością przedłużenia o 
kolejne 5 lat, jeśli warunki pozostają 
bez zmian 

Wniosek o APA Lokalny Urząd Skarbowy Lokalny Urząd Skarbowy Ministerstwo Finansów Lokalny Urząd Skarbowy Lokalny Urząd Skarbowy 

Podmioty 
zobligowane do 
przygotowania 
dokumentacji 

Wszyscy podatnicy dokonujący 
transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Podatnicy dokonujący transakcji z 
podmiotami powiązanymi, z wyjątkiem 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
(osoby fizyczne są poza zakresem). 

Podatnicy dokonujący transakcji z 
podmiotami powiązanymi; 
Podatnicy dokonujący transakcji z 
"rajami podatkowymi". 

Podatnicy dokonujący transakcji z 
podmiotami powiązanymi. 

Podatnicy dokonujący transakcji z 
podmiotami powiązanymi. 

Język  
Wymagana jest dokumentacja w 
języku czeskim. 

Akceptowana jest dokumentacja w 
języku HU, EN, DE i FR. Jeśli użyty 
został inny język, podatnik jest 
zobowiązany do przedstawienia 
tłumaczenia na żądanie węgierskiego 
organu podatkowego. 

Wymagana jest dokumentacja w 
języku polskim.  

Wymagana jest dokumentacja w 
języku rumuńskim.  

Dokumentacja jest wymagana w 
języku słowackim, jednak organ 
podatkowy może na wniosek 
podatnika wyrazić zgodę na 
posłużenie się innym  językiem.  

Dokumentacja 
uproszczona 

Obowiązuje dokumentacja 
uproszczona jako alternatywa dla 
wybranych transakcji.  

Tak, dla usług o niskiej wartości 
dodanej, po spełnieniu określonych 
warunków. 

Tak, dla usług o niskiej wartości 
dodanej, po spełnieniu określonych 
warunków. 

Nie dotyczy 

Obowiązuje dokumentacja 
uproszczona jako alternatywa dla 
wybranych podatników np. osób 
fizycznych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz gdy spełnione są 
określone warunki. 

Ceny transferowe = TP;Uprzednie porozumienie cenowe = APA; Rozporządzenie = akt wykonawczy. 



 

2016 Transfer Pricing CEE Overview: Other regulations, fees and penalties  

 

Kraj / Regulacje Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja 

Obowiązujące 

przepisy i wytycze 

administracyjne  

Choć wytyczne OECD TP nie są 

prawnie wiążącym dokumentem 

w zakresie krajowego prawa 

podatkowego, podstawowe 

procedury są stosowane. 

W związku z tym organ 

podatkowy wydał Wytyczne D-

332, D-333, D-334 i D-10 na 

podstawie regulacji OECD 

zmierzających do zapewnienia 

procedury jednolitego 

opodatkowania transferów 

pomiędzy międzynarodowymi 

firmami zarówno przez organy 

podatkowe jak i podatników. 

Rozporządzenie nr 22/2009 

Ministra Gospodarki w sprawie 

wymogów dokumentacji TPi; 

Rozporządzenie nr 38/2006 

Ministra Finansów w sprawie 

Uprzednich porozumień 

cenowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów w 

sprawie sposobu i trybu określania 

dochodów osób prawnych w drodze 

oszacowania oraz sposobu i trybu 

eliminowania podwójnego opodatkowania 

osób prawnych/fizycznych w przypadku 

korekty zysków podmiotów powiązanych 

Rozporządzenie Ministra Finansów w 

sprawie określenia krajów i terytoriów 

stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych / 

fizycznych. 

Rozporządzenie nr 222/2008 w 

odniesieniu do zawartości 

dokumentacji TP; 

Decyzja rządu nr 529/2007 w 

odniesieniu do Uprzednich 

porozumień cenowych. 

Kodeks postępowania 

podatkowego - Rozporządzenie nr 

92/2003 

Raporty finansowe nr 14/1997, 

20/1999, 3/2002, gdzie wytyczne 

OECD TP z 1995 i 1997 r. zostały 

opublikowane w języku słowackim 

 

Raporty finansowe nr 1/2009, 

8/2014, 5/2015 gdzie zostały 

opublikowane wytyczne 

administracyjne Ministerstwa 

Finansów Słowacji o treści 

dokumentacji TP. 

Opłaty związane z 

APA 

10.000 CZK (ok. 370 EUR) dla 

jednej transakcji 

Jednostronne APA - minimum 

500.000 HUF (ok. 1.613 EUR), 

max. 7.000.000 HUF (około 

22.580 EUR.); 

Dwustronne APA - min. 3.000.000 

HUF (ok. 9677 EUR), max. 

8.000.000 HUF (około 25.806 

EUR); 

Wielostronne APA - min. 

5.000.000 HUF (ok. 16.129 euro), 

max. 10.000.000 HUF (ok. 32.258 

EUR) 

 

1% wartości transakcji, która jest 

przedmiotem umowy, jednak w przypadku: 

1. porozumienia jednostronnego, które 

odnosi się wyłącznie do podmiotów 

krajowych - wynosi ona nie mniej niż 5000 

zł (ok 1.193 euro. ) i nie więcej niż 50.000 

zł (około 11.938 EUR).; odnoszącej  się do 

podmiotu zagranicznego - wynosi ona nie 

mniej niż 20.000 zł (około 4,775 EUR.) i 

nie więcej niż 100.000 zł (23.876 EUR); 

2. porozumienia dwustronnego lub 

wielostronnego - powinno wynosić nie 

mniej niż 50.000 zł (około 11.938 EUR.) I 

nie więcej niż 200.000 zł (ok 47.753 EUR). 

W przypadku dużych podatników i 

innych podatników ze 

skonsolidowaną wartością 

transakcji wyższą niż 4.000.000 

EUR opłata wynosi 20.000 EUR za 

wstępną APA i 15.000 EUR za 

zmianę wstępnej APA. 

Dla innych podatników i 

skonsolidowanej wartości transakcji 

niższej niż 4.000.000 EUR opłata 

wynosi 10.000 EUR za wstępną 

APA i 6.000 EUR za zmianę  

wstępnej APA. 

Jednostronne APA - min. 4.000 

EUR, max. 30,000EUR; 

 

Dwustronne lub wielostronne APA - 

min. 5.000 EUR, max. 30.000 EUR 

Kary 

Brak konkretnych kar, jednak w 

przypadku korekty podstawy 

opodatkowania zastosowanie ma 

stawka (20%) i odsetki za zwłokę 

(14% pa + stopa repo). 

Jeśli korekta podstawy skutkuje 

zaległością podatkową 

zastosowanie ma stawka 50% 

oraz odsetki od zaległości. 

Dodatkowo jeśli podatnik nie 

przedstawi dokumentacji TP, 

może zostać nałożona grzywna 

do 2.000.000 HUF (ok. 6.452 

EUR) od każdego typu transakcji. 

Grzywna może wzrosnąć do 

4.000.000 HUF (ok. 12.903 EUR) 

w razie uporczywego 

nieprzedstawienia dokumentacji 

oraz do 16.000.000 HUF (ok. 

51.613 EUR) w razie 

powtarzającej się nieobecności.  

Jeśli dochód jest określony przez organy 

podatkowe w kwocie wyższej (strata w 

wysokości niższej) niż zadeklarowany 

przez podatnika, a podatnik nie przedstawi 

wymaganej dokumentacji TP - różnica 

między poprzednią i określoną kwotą 

podlega opodatkowaniu stawką 50%, 

Możliwa odpowiedzialność na podstawie 

kodeksu karnego skarbowego. 

W razie korekty podstawy 

opodatkowania będą naliczone 

odsetki za zwłokę. Za 

nieprzestrzeganie obowiązków 

dokumentacyjnych TP może być 

pobrana kara od 12.000 - 14.000 

RON (ok dwa tysięcy siedemset 

dwadzieścia cztery euro -. 3178 

EUR). 

W razie korekty podstawy 

opodatkowania będzie naliczona 

kara. Za nieprzestrzeganie 

obowiązków dokumentacyjnych TP 

może zostać nałożona kara do 3.000 

euro za naruszenie zobowiązania 

niepieniężnego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonrqgy2tiltwmvzc4mjwgmyto


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Accace  

Z ponad 250 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 aby uzyskać więcej informacji na temat 

Cen transferowych w Europie Środkowo-Wschodniej! 

poland@accace.com +48 22 313 29 50  

http://accace.pl/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Polish_Language_TP_CEE_Overview

