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PRZEPISY DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH NIE OBEJMUJĄ ZWOLNIENIA Z DŁUGU 

 

Umorzenie wierzytelności spółce powiązanej nie jest objęte przepisami z zakresu cen transferowych – 

wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 listopada 2016 r. 

(sygn. 3063-ILPB2.4510.187.2016.1.AO).  

 

Sprawa dotyczyła polskiej spółki kapitałowej (dalej: Spółka), rozważającej umarzanie niektórych 

wierzytelności podmiotom powiązanym z powodu ich trudnej sytuacji finansowej. Umarzane 

wierzytelności stanowiłyby wierzytelności zarachowane uprzednio do przychodów należnych Spółki 

uwzględnianych w przychodach podlegających opodatkowaniu (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). 

Wierzytelności, na moment ich ewentualnego umorzenia, nie byłyby przedawnione, ani nie zostałyby 

zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów. 

 

Zdaniem Spółki umorzenie wierzytelności nie może być uznane za transakcję, ponieważ nie jest 

świadczeniem, za które może zostać ustalona cena bądź przypisany zysk. W związku z powyższym 

zdarzenie to nie jest objęte obowiązkiem dokumentacyjnym o którym mowa w art. 9a ustawy o CIT.  

 

W ocenie Spółki, w przypadku zwolnienia z długu nie można zastosować również żadnej z metod 

szacowania dochodu, wymienionych w art. 11 ustawy o CIT.   

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w całości zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez 

Spółkę odstępując od uzasadnienia prawnego. Jest to kolejna, korzystna dla podatników interpretacja 

potwierdzająca, iż umorzenie wierzytelności podmiotowi powiązanemu nie jest objęte zakresem 

przepisów o cenach transferowych.  

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż znane są również inne interpretacje podatkowe, w których organy 

stanęły na stanowisku, że fakt zwolnienia z długu podmiotu powiązanego winien zostać odnotowany w 

dokumentacji cen transferowych przygotowanej dla transakcji skutkującej powstaniem umorzonej 

wierzytelności.    

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 
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Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


