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OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE – KORZYSTNA ZMIANA WYKŁADNI 
 

Zwracamy Państwa uwagę na wydane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne, w których organy 

zajęły pozytywne dla podatników stanowisko w zakresie wykładni przepisów dotyczących obowiązku 

sporządzenia dokumentacji cen transferowych (interpretacja z dnia 3 lutego 2017 r. wydana przez 

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM, interpretacja z dnia 9 

czerwca 2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-

3.4010.116.2017.1.AL). 

W myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen 

transferowych objęci są podatnicy, których przychody lub koszty rachunkowe w poprzednim roku 

podatkowym przekroczyły równowartość 2 mln euro. Udokumentowaniu podlegają transakcje lub inne 

zdarzenia jednego rodzaju, realizowane przez podatnika z podmiotami powiązanymi, mające istotny 

wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika i których wartość przekracza określony próg. Próg ten 

kalkulowany jest indywidualnie dla każdego podatnika i uzależniony jest od wysokości osiągniętych 

przez niego przychodów rachunkowych.  

Pomimo, iż znowelizowane przepisy obowiązują dopiero od początku 2017 r., jeszcze w poprzednim 

roku pojawiło się kilka niekorzystnych dla podatników interpretacji dotyczących zasad wyznaczania 

transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. Organy stały bowiem na stanowisku, iż 

podatnicy są zobowiązani zsumować wartość wszystkich transakcji realizowanych z podmiotami 

powiązanymi (bez względu na rodzaj takich transakcji) i dopiero ich łączną wartość odnieść do limitu 

wartościowego. Powyższe skutkowało przyjęciem, iż dokumentację podatkową będzie trzeba 

przygotowywać również dla tych transakcji, których wartość kształtuje się istotnie poniżej progu 

wartościowego.  

Interpretacje indywidualne, jakie pojawiły w ostatnim czasie stanowią odstępstwo od 

dotychczasowej niekorzystnej dla podatników linii interpretacyjnej.  

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez organy w ww. interpretacjach, użyte w konstrukcji 

art. 9a sformułowanie „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „transakcji”, jak również „innych 

zdarzeń”. W ocenie organów ważny jest rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu. Tym samym dla 

ustalenia obowiązku dokumentacyjnego, łączną wartość transakcji (innych zdarzeń) jednego rodzaju 

należy porównać odrębnie z ustawowym limitem. W konsekwencji w sytuacji, gdy podatnik dokona 

transakcji (innych zdarzeń) jednego rodzaju, dla których konieczne będzie sporządzenie dokumentacji 

cen transferowych, a następnie dokona transakcji (zdarzeń) innego rodzaju z tym samym podmiotem, 

jednakże o łącznej wartości poniżej limitu ustawowego, nie będzie miał on obowiązku sporządzenia 

dokumentacji dla tych transakcji (zdarzeń).     
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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. 

 
 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Bałtyk XIII p. 
ul. Roosevelta 22 
60-829 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50                   
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 


