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Wprowadzenie
W ci gu ostatnich lat, dzi ki procesowi globalizacji gospodarki wiatowej, post puj cej mi dzynarodowej integracji gospodarczej, gwałtowanemu post powi technologicznemu i wzrastaj cej konkurencji, mo na zaobserwować dynamiczny rozwój
przedsi biorstw wielonarodowych. Podmioty te składaj si z wielu przedsi biorstw,
pozostaj cych we wzajemnych zwi zkach, których siedziby wielokrotnie znajduj
si w ró nych krajach, a generalna strategia gospodarcza realizowana jest za po rednictwem wyodr bnionego o rodka centralnego, którym mo e być spółka-matka lub
spółka zarz dzaj ca. Skala działalno ci koncernów mi dzynarodowych, ich wpływ
na gospodark wiatow oraz gospodarki pojedynczych krajów, powoduje coraz
wi ksze zainteresowanie administracji podatkowych poszczególnych pa stw konsekwencjami wynikaj cymi z faktu istnienia na danym obszarze ilii, oddziałów lub
przedsi biorstw zagranicznych irm, w postaci przerzucania dochodów.
Przenoszenie (przerzucanie) dochodów jest problemem, z którym boryka si
wi kszo ć administracji skarbowych i jest instrumentem słu cym podatnikom do
planowania podatkowego, maj cego na celu płacenie podatków według najni szej
z mo liwych skali, b d unikanie płacenia ich w ogóle.
W Polsce przepisy podatkowe sankcjonuj ce stosowanie cen transferowych
stale s rozszerzane, a urz dnicy skarbowi nabieraj do wiadczenia w ich stosowaniu. Pocz wszy od 2001 r. do przepisów o podatkach dochodowych wprowadzono wiele zmian w zakresie tej tematyki. Przede wszystkim istnieje obowi zek
specjalnego dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami powi zanymi.
W przypadku udowodnienia przez organy administracji podatkowej stosowania
przez podatnika cen transferowych nakładane s dodatkowe kary. Według ekspertów OECD polskie przepisy podatkowe s szczegółowe, a tak e do ć dobrze
dostosowane do standardów OECD.
Celem pracy jest przedstawienie, zarówno w uj ciu teoretycznym jak i praktycznym, problematyki dotycz cej przerzucania dochodów pomi dzy podmiotami powi zanymi, a zwłaszcza przebiegu procedury post powania kontrolnego,
przeprowadzanego w zakresie transfer pricing przez administracj podatkow .
Niniejsza praca ma spełniać rol podr cznika kontrolera, dla ka dego, tj. przede
wszystkim przedsi biorcy i pracownika administracji skarbowej, zawieraj cego,
krok po kroku, wszystkie etapy procedury kontrolnej oraz działania, wskazówki i dokumenty, na które powinien zwracać szczególn uwag inspektor kontroli
skarbowej w trakcie post powania.
Praca została podzielona na dziewi ć rozdziałów.
Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia stosowania cen transferowych. W rozdziale tym przedstawiono deinicj transfer
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pricing, podmiotów powi zanych, zarówno w stosunkach krajowych jak i mi dzynarodowych, „rajów podatkowych”, spółek „offshore” w rajach podatkowych,
a tak e problematyk przerzucanie dochodów w wietle umów mi dzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, zaprezentowano regulacje podatkowe w zakresie cen transferowych w Polsce i na wiecie (w tym charakterystyki wybranych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
– OECD i Rosji w zakresie cen transferowych) oraz przedstawiono przykładowe
techniki przerzucania dochodów.
Rozdział drugi prezentuje metodyk ustalania cen transferowych z uwzgl dnieniem zasady ceny rynkowej (arm’s length principle).
Rozdział trzeci przedstawia metody szacowania cen transferowych w szczególno ci metody transakcyjne i metody zysku transakcyjnego. Omówiono tak e
zagadnienia zwi zane z dokumentacj cen transferowych, w tym dokumentacj
w zakresie cen transferowych w krajach PATA (Paciic Association of Tax Administrators), oraz koncepcj dokumentacji podatkowej, opracowan przez Forum
Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych.
W rozdziale czwartym zaprezentowano ró ne podej cia administracyjne stosowane w celu unikni cia i rozwi zania sporów w zakresie transfer pricing. Wskazano na praktyki zgodno ci wyceny transferu, procedur wzajemnego porozumiewania si i poprawki odpowiadaj ce, wymian informacji podatkowych, model
jednoczesnej kontroli podatkowej, bezpieczne porty oraz uprzednie porozumienia
cenowe (APA). Wszystkie te techniki maj słu yć, z jednej strony skutecznemu
wykrywaniu przez ograny kontroli skarbowej przerzucania dochodów pomi dzy
podmiotami powi zanymi, za z drugiej maj pełnić rol zapobiegawcz przed
transfer pricing.
Rozdział pi ty prezentuje procedur kontroli podatkowej i skarbowej
z uwzgl dnieniem ustaw: o swobodzie działalno ci gospodarczej ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.
Rozdział szósty zawiera praktyczne uj cie zagadnienia transfer pricing z punktu widzenia kontroli skarbowej przeprowadzanej przez organy kontroli skarbowej, a mianowicie procedur post powania kontrolnego w zakresie przerzucania
dochodów. W rozdziale tym przedstawiono przebieg post powania kontrolnego,
pocz wszy od wst pnego etapu przygotowania kontroli, poprzez typowanie jednostek do kontroli, kontrol dokumentów ródłowych i metodyk ustalania cen
transferowych, a po wydanie decyzji podatkowych ko cz cych post powanie
kontrolne w tym zakresie. Ponadto, w rozdziale tym zaprezentowano przykładowy wzór dokumentacji cen transferowych, któr powinni sporz dzać podatnicy,
a tak e opisano ró ne rodzaje transakcji zawieranych mi dzy podmiotami powi zanymi w celu przerzucania dochodów. Rozdział ten zamykaj przykłady kontroli przeprowadzonych przez Urz d Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie
transfer pricing oraz orzecznictwo NSA w zakresie cen transferowych.
Rozdział siódmy zatytułowałem: optymalizacja podatkowa w zakresie cen
transferowych. Zagadnienia optymalizacji w zakresie cen transferowych nabieraj
zatem coraz wi kszego znaczenia w praktyce wielu mi dzynarodowych przedsi biorstw. Nie jest zatem zaskakuj ce e i w tym obszarze, próbuj one – w ramach
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istniej cych w tym zakresie regulacji prawnych – podejmować działania o charakterze optymalizacyjnym oraz redukuj cym poziom obci e podatkowych z tego
tytułu.
W rozdziale ósmym przedstawiam temat: oszustwa podatkowe dotycz ce
transakcji powi zanych. Mo na wyró nić wiele typów oszustw podatkowych dotycz cych transakcji powi zanych. Do działa , posiadaj cych znamiona oszustw
podatkowych zalicza si m.in.: przeniesienie do ni szej grupy podatkowej, transfer rezydencji podatkowej, podwójn rezydencj podatkow , transakcje trójstronne, oraz nadu ycia w „tax sparing”.
Rozdział dziewi ty przedstawia problematyk aktualnej polityki mi dzynarodowej Unii Europejskiej w zakresie mi dzynarodowej współpracy podatkowej
(m.in. zwalczania rajów podatkowych) i wspólnych standardów w dziedzinie opodatkowania.
Problem cen transferowych był i wci jest bardzo istotny dla mi dzynarodowych korporacji. Natomiast jeszcze do niedawna wydawał si nie dotyczyć rednich irm krajowych. Jednak obecnie ka da irma prowadz ca transakcje z podmiotami powi zanymi w kraju i za granic mo e znale ć si w sytuacji, gdy b dzie
musiała si z nim zmierzyć. Taka sytuacja wynika z nast puj cych faktów:
− krajowe organy kontroli podatkowej i skarbowej coraz wnikliwiej badaj
ceny transferowe,
− Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydała szczegółowe wytyczne dotycz ce cen transferowych, co podniosło znaczenie problemu i doprowadziło do wymiany pogl dów i opinii ekspertów na forum mi dzynarodowym. Znalazło to bezpo rednie odbicie w polskich regulacjach,
− ogólne obni enie stawek podatku dochodowego na wiecie zmusiło poszczególne kraje do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu opodatkowania1.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prowadzi intensywne działania zmierzaj ce do zmiany zasad dotycz cych cen transferowych, okre lonych
w Umowie Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i maj tku. Zagadnieniom tym po wi cona była m.in. konferencja Organizacji, która odbyła si pod
koniec wrze nia 2009 r. w Pary u. Tematem były wyzwania zwi zane z cenami
transferowymi w obliczu kryzysu inansowego. Ponad 700 ekspertów podatkowych, którzy reprezentowali 80 rz dów, mi dzynarodowych organizacji i przedstawicieli irm doradczych, spotkało si , aby omówić planowane przez OECD
zmiany Modelowej Konwencji OECD, w tym te, dotycz ce metody przypisywania
dochodów osi gni tych przez przedsi biorstwo do stałego zakładu prowadzonego
w innym kraju ni pa stwo siedziby2.

Ceny transferowe, www.bdo.pl, 14.1.2010 r.
K. Szyma ska, OECD: zmiany dotycz ce zasad przypisywania dochodów stałemu zakładowi, http://ksiegowosc.infor.pl z 30.10.2009 r.
1

2
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Wykaz aktów prawnych
1. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE
ds. Cen Transferowych dotycz cych dokumentacji cen transferowych dla przedsi biorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej, Bruksela 7.11.2005 r.
2. Kodeks post powania wspieraj cego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi biorstw powi zanych (2006/C 176/02) C 176/8 PL Dziennik Urz dowy Unii
Europejskiej z 28.7.2006 r.
3. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE
ds. Cen Transferowych w okresie od marca 2007 r. do marca 2009 r. oraz w sprawie wniosku dotycz cego zmienionego kodeksu post powania wspieraj cego skuteczne wykonanie konwencji arbitra owej
4. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: „Rynek wewn trzny bez przeszkód podatkowych – Strategia
na rzecz wprowadzenia ujednoliconej podstawy wymiaru podatku dochodowego
od osób prawnych w odniesieniu do transgranicznej działalno ci przedsi biorstw
w UE (Dz.U. C. 122 z 30.4.2004 r., s. 45)
5. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE
ds. Cen Transferowych w dziedzinie procedur unikania i rozstrzygania sporów
oraz w sprawie wytycznych dotycz cych uprzednich porozumie cenowych w UE,
Bruksela 26.7.2007.
6. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE
ds. Cen Transferowych w okresie marca 2007 r. do marca 2009 r. oraz w sprawie
wniosku dotycz cego zmienionego post powania wspieraj cego skutecznie wybranie konwencji arbitra owej (90/436/EWG z 23.7.1990 r.)
7. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zapobiegania i zwalczania niewła ciwych praktyk korporacyjnych oraz nadu yć inansowych, Bruksela 27.9.2009 r.
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Wykaz aktów prawnych
8. Komunikat Komisji dla Rady Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wspieranie dobrych rz dów w dziedzinie opodatkowania, Bruksela 28.4.2009 r.
9. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego
Komitetu Ekonomczno–Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE
ds. Cen Transferowych w dziedzinie procedur unikania i rozstrzygania sporów oraz
w sprawie wytycznych dotycz cych uprzednich porozumie cenowych w UE.
10. Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsi biorstw powi zanych Dz.U. C 160/11 z 30.6.2005 r.
Dz.U. C. 225 z 20.8.1990 r. – konwencja 90/436/EWG.
11. Rezolucja Rady i przedstawicieli rz dów Pa stw Członkowskich zebranych
w Radzie z 27.6.2006 r. dotycz ca kodeksu post powania w sprawie dokumentacji
cen transferowych dla przedsi biorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej.
12. Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej C 176/1 – Zał cznik do kodeksu post powania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsi biorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (Dz.U. C. 176/1 z 28.7.2006 r.)
13. Rozporz dzenie MinFin z 10.9.2009 r. w sprawie sposobu i trybu okre lania
dochodów osób izycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób izycznych w przypadku korekty zysków
podmiotów powi zanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1267)
14. Rozporz dzenie MinFin z 10.9.2009 r. w sprawie sposobu i trybu okre lania
dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków
podmiotów powi zanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1268)
15. Ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
16. Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60)
17. Ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r.
Nr 8, poz. 65)
18. Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
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Wykaz aktów prawnych
19. Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby izyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930
ze zm.)
20. Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz. 535 ze zm.)
21. Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)
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Wykaz skrótów
1. Akty prawne
KC .........................
KKS.......................
KSH.......................
OrdPU ...................
PDOFizU...............
PDOPrU ................
RachU ...................
VATU ....................

ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.)
ustawa z10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.
Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765)
ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
ustawa z 29.9.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób
izycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176
ze zm.)
ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654
ze zm.)
ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowo ci (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54, poz. 535 ze zm.)

2. Organy orzekaj ce
ETS .......................
Europejski Trybunał Sprawiedliwo ci
TK .........................
Trybunał Konstytucyjny
NSA.......................
Naczelny S d Administracyjny
SN .........................
S d Najwy szy
WSA......................
Wojewódzki S d Administracyjny
3. Publikatory
Biul. Skarb. ...........
Dz.U. .....................
Dz.Urz. ..................
MoPod ...................
PiPod .....................
PP ..........................
PPrz .......................

Biuletyn Skarbowy
Dziennik Ustaw
Dziennik Urz dowy
Monitor Podatkowy
Prawo i Podatki
Przegl d Podatkowy
Poradnik Przedsi biorcy
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