Dokumentowanie transakcji
z podmiotami powiązanymi –
2018 r.

Podmiot powiązany kapitałowo
Za podmioty powiązane uważa się podmioty, u których bezpośrednio
lub pośrednio posiadany udział w kapitale innego podmiotu jest nie
mniejszy niż 25% (do końca 2016 było to 5%).
Przepisy o powiązaniach osobowych, rodzinnych itp. pomiędzy
podmiotami krajowymi nie uległy zmianie.
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Obowiązki w zakresie dokumentowania a wielkość podatnika
Do przygotowania dokumentacji podatkowej (lokalnej) zobligowani są podatnicy, którzy:
- w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody (koszty) w rozumieniu ustawy o rachunkowości o wartości ponad
2 mln euro oraz
- przeprowadzali z podmiotami powiązanymi transakcje (inne zdarzenia) mające istotny wpływ na wysokość dochodu
(straty) podatnika, których wartość przekroczyła progi określone w przepisach.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz jej zakres zależy od wielkości przychodów lub kosztów
osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Co do zasady, im wyższe przychody/koszty osiągnął
podatnik, tym bardziej rozbudowaną dokumentację musi przygotować. Jednocześnie, wraz ze wzrostem przychodów podatnika
zwiększa się próg dla dokumentowanych transakcji.
Przekroczenie ww. progu 2 mln euro przychodów/kosztów spowoduje konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej
również w kolejnym roku podatkowym następującym po roku, w którym podatnik był obowiązany sporządzić
dokumentację (już bez względu na wysokość osiągniętych przez niego przychodów/poniesionych kosztów).

Progi transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi
Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają 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 dotyczy również wszystkich podatników dokonujących, bezpośrednio lub pośrednio,
zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.
Obejmuje 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 spółki 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

są również zobowiązania do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych umów.
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Rodzaje dokumentacji





Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2 mln euro do 10 mln euro są zobowiązani jedynie do sporządzania
dokumentacji lokalnej (local file).
Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro są dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy
porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania
w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi (odpowiednio CIT/TP lub PIT/TP).
Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln euro są również zobowiązani do przedstawienia dokumentacji
grupowej (master file), a ci, o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln euro do sporządzania (oprócz local
file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting). Dodatkowo każda jednostka wchodząca w
skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a
skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 mln EUR rocznie jest zobowiązana złożenia powiadomienia
CBC-P. W takiej sytuacji jednostka powiadamiania, że:
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sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia CBC-R dla całej
grupy, albo
jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania CBC-R i jako taka w swoim powiadomieniu
CBC-P wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony CBC-R.

Terminy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawca wydłużył do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku
podatkowego podatnikom termin na:
-

sporządzenia dokumentacji podatkowej,
złożenia organom podatkowym oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej oraz
dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania ws. transakcji z podmiotami
powiązanymi (na formularzach CIT/TP oraz PIT/TP).

Niniejszy termin na sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje wszystkie elementy dokumentacji cen transferowych,
tj. dokumentację local file, analizy porównawcze, jak również informację o grupie podmiotów powiązanych (master file).
Podatnicy, którzy skorzystają z ww. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lub uproszczonego
sprawozdania (CIT/TP lub PIT/TP) są nadal zobowiązani do złożenia właściwego rocznego zeznania podatkowego w
dotychczasowym terminie.
Wydłużony terminy dotyczą obowiązków, których terminy zgodnie z obowiązującymi przepisami upływają:
-

w 2018 r. (za 2017 w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) oraz
w 2019 r. (za rok 2018 w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
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Potrzebujesz więcej informacji na temat dokumentacji transakcji
z podmiotami powiązanymi? Skontaktuj się z nami!
Piotr Zając
Tax Director
E-Mail: piotr.zajac@accace.com
Tel.: +48 22 313 29 50

O Accace
Z ponad 700 profesjonalistami oraz oddziałami w 13 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 2000
międzynarodowych firm.
Nasze biura zlokalizowane są w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, na Ukrainie,
w Niemczech, w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji, w Macedonii, w Czarnogórze, w Serbii i w Słowenii. Pozostałe
lokalizacje w Europie oraz na całym świecie są obsługiwane przez sieć naszych zaufanych partnerów.
Więcej informacji o Accace na stronie www.accace.pl

