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WSTĘP

W najnowszym Tax Alercie chcielibyśmy
przedstawić
Państwu
zmiany,
jakie
przynoszą
nowelizacje
przepisów
podatkowych obowiązujących od 1 stycznia
2017r.
Jeśli chcieliby Państwo szczegółowo
przedyskutować i przeanalizować wpływ
tych zmian na Państwa firmę, prosimy
o kontakt z nami.

2 | Istotne zmiany w przepisach podatkowych w 2017 roku | eBook cz.2

SPIS TREŚCI
PODATEK VAT ................................................................................................................................................................................................................ 4
Jednolity Plik Kontrolny – JPK_VAT ............................................................................................................................................................................. 4
CENY TRANSFEROWE ................................................................................................................................................................................................... 5
Zwiększenie progu powiązań kapitałowych .................................................................................................................................................................. 5
Nowe progi wartościowe ............................................................................................................................................................................................... 5
Wprowadzenie nowych elementów cen transferowych ................................................................................................................................................ 6

3 | Istotne zmiany w przepisach podatkowych w 2017 roku | eBook cz.2

PODATEK VAT

Jednolity Plik Kontrolny – JPK_VAT
Począwszy od 1 stycznia 2017 małe i średnie przedsiębiorstwa zostały
zobligowane do składania comiesięcznych raportów w formie JPK_VAT
(Jednolitego Pliku Kontrolnego - ewidencji zakupów i sprzedaży VAT).
Przedsiębiorca uznany będzie za „średniego przedsiębiorcę”, jeśli
co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług
i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.
Przedsiębiorca uznany będzie za „małego przedsiębiorcę”, jeśli co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
3. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln
euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.
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CENY TRANSFEROWE

Od dnia 1 stycznia 2017 zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące
dokumentacji cen transferowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze
zmiany:

Zwiększenie progu powiązań kapitałowych
Obecny próg powiązań kapitałowych został zwiększony z 5% do 25%.
W wyniku tego transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami posiadającymi
pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów, nie będą podlegać
obowiązkom dokumentacyjnym.

Nowe progi wartościowe
Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji obejmuje podatników, których przychody (koszty) w poprzednim roku przekroczyły równowartość
2 mln euro. Poniżej tego poziomu, podatnik będzie zobligowany przygotować dokumentację dla wszystkich transakcji, które mają znaczący wpływ
na przychód lub stratę.
Zgodnie z nowymi przepisami transakcje, które mają znaczący wpływ na wysokość dochodu (straty) obejmują transakcje, których łączna wartość
przekracza równowartość co najmniej 50 000 euro. Ponadto nowe regulacje określają zakres, do którego próg istotności wzrośnie wraz ze
wzrostem przychodów przedsiębiorstwa.
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Podatnicy, których przychód przekroczył 2 mln euro, ale nie więcej niż 20 mln euro – 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.
Podatnicy, których przychód przekroczył 20 mln euro, ale nie więcej niż 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.
Podatnicy, których przychód przekroczył 100 mln euro będą zobligowani do sporządzenia dokumentacji dla transakcji przekraczających 500 000
euro.
Należy podkreślić, że dotychczasowy próg 50 000 euro stosowany do obowiązku sporządzenia dokumentacji w przypadku umów o współpracę,
umów typu join venture oraz umów o podobnym charakterze, pozostają niezmienne.

Wprowadzenie nowych elementów cen transferowych
A. Poziom lokalny “local file” (podstawowa wersja dokumentacji) dodatkowo zawiera:
 opis struktury organizacyjnej oraz składu zarządu podatnika,
 opis wdrożonej strategii,
 opis konkurencji,
 opis działań restrukturyzacyjnych,
 dokumenty dotyczące transakcji,
 dane finansowe,
 uzasadnienie wyboru obliczania dochodu (straty) podatnika.
B. Poziom grupowy “master file” – nowy element dokumentacji cen transferowych zawiera: informacje na temat podmiotów powiązanych,
opis struktury organizacyjnej Grupy, obowiązujące przepisy dotyczące ustalania cen transakcyjnych, przedmiot i zakres działalności Grupy,
sytuację finansową Grupy oraz opis znaczących wartości niematerialnych posiadanych przez Grupę.
C. Raportowanie według krajów “country-by-country” – nowy element dokumentacji cen transferowych. Raport zawierać musi deklarację
dochodów, kwotę zapłaconego podatku oraz miejsce prowadzenia działalności spółek zależnych oraz oddziałów zagranicznych należących do
grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.
6 | Istotne zmiany w przepisach podatkowych w 2017 roku | eBook cz.2

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany należy podkreślić, że:





Podatnicy, których przychody lub wydatki wyniosły od 2 mln euro do 10 mln euro, będą zobligowani do sporządzenia jedynie pliku
lokalnego (local file),
Podatnicy, których przychody lub wydatki przekroczyły 10 mln euro będą dodatkowo zobligowani do sporządzenia analizy porównawczej,.
Podatnicy, których przychody lub wydatki przekroczyły 20 mln euro będą dodatkowo zobligowani do sporządzenia pliku grupowego (master
file).
Podatnicy, których skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln euro będą zobligowani do sporządzenia (oprócz pliku lokalnego
i grupowego), raport grupowy „country-by-country”.

Dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowania nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok podatkowy.
Dokumentacja musi być weryfikowana i aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku. Tak jak dotychczas, podatnicy będą zobowiązani do przedłożenia
kompletnej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku organu podatkowego.

Uwaga!
Niniejsza publikacja została przygotowana zgodnie z ogólnymi wytycznymi w tym zakresie i nie stanowi peřej, profesjonalnej porady eksperckiej.
Ponadto, przez wzgląd na stałe zmiany w ustawodawstwie, niektóre informacje mogą ulec zmianie po publikacji niniejszego Tax Alertu. Accace nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia lub szkody spowodowane podjęciem działań opartych na informacjach zawartych w
niniejszym opracowaniu.
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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: www.accace.com | www.accace.pl

Jak możemy Ci pomóc?
E-mail: poland@accace.com
Tel.: +48 223 132 950
Formularz kontaktowy.
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Zapisz się no naszego newslettera!

