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DOKUMENTACJA PRZYGOTOWANA W TRAKCIE KONTROLI  

MOŻE BYĆ NIERZETELNA 

 

Zwracamy Państwa uwagę na jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w sprawie cen transferowych (II FSK 2288/14). NSA wskazał, że 

dokumentacja cen transferowych, przygotowywana w trakcie kontroli podatkowej lub 

skarbowej może być nierzetelna. 

 

Sprawa dotyczyła spółki, która świadczyła usługi uszlachetniania czynnego towarów na 

rzecz i na zlecenie podmiotu powiązanego.  

 

W toku kontroli prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej został zakwestionowany 

rynkowy charakter wynagrodzenia z tytułu ww. usług. Organy kontrolne uznały, iż 

dokumentacja cen transferowych sporządzona przez podatnika jest nierzetelna, ponieważ 

została ona sporządzona w trakcie i na potrzeby prowadzonego postępowania kontrolnego, 

a podpisy na tej dokumentacji zostały złożone przez osoby, które w kontrolowanym okresie 

nie pełniły jakichkolwiek funkcji. Dochód podatnika z tytułu usług świadczonych na rzecz 

podmiotu powiązanego został oszacowany z zastosowaniem metody marży transakcyjnej 

netto.  

 

Podatnik argumentował, że przepisy art. 9a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 

kontrolowanym okresie nie zobowiązywały podatników do opracowania dokumentacji cen 

transferowych w określonych terminach, a jedynie do przedłożenia jej na żądanie organu 

podatkowego. 

 

NSA utrzymał w mocy decyzję organu kontrolnego, wskazując, że podatnik był zobowiązany 

do sporządzenia dokumentacji wymaganej art. 9a ustawy o CIT już w momencie rozpoczęcia 

współpracy z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość transakcji przekroczyła wartości 

podane w art. 9a ust. 2 ww. ustawy.  

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


