KONTROLE CEN TRANSFEROWYCH WŚRÓD PRIORYTETÓW MF NA 2016
W dniu 18 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący planowanych
działań z zakresu cen transferowych na najbliższy rok.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej MF, w roku 2016 jednym z
priorytetów administracji skarbowej będzie weryfikacja rynkowego poziomu cen w transakcjach
kontrolowanych. Z treści publikacji wynika, iż przedmiotem szczególnego zainteresowania organów
będą koszty ponoszone przez polskich podatników w związku z zakupami dokonywanymi od
podmiotów powiązanych, w tym zwłaszcza zakupami usług lub wartości niematerialnych i
prawnych.
W swoim komunikacie Ministerstwo Finansów zapowiada przeprowadzenie w najbliższym czasie
stosownych zmian strukturalnych oraz przeznaczenie odpowiednich zasobów mających na celu
zwiększenie skuteczności prowadzonych kontroli. Jest to kolejny krok MF wpisujący się w program
uszczelnienia dochodów budżetowych oraz przeciwdziałania transferowaniu zysków za granicę.
Polskie MF zachęca podatników realizujących transakcje z jednostkami powiązanymi na warunkach
niezgodnych z zasadą ceny rynkowej, do złożenia korekt deklaracji za lata 2011 – 2015 do końca I
kwartału 2016 roku. Benefitem dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na korektę cen transferowych
za lata poprzednie będzie preferencyjna, obniżona o 50% stawka odsetek za zwłokę.
Ministerstwo Finansów zapowiada, iż wszystkie transakcje przeprowadzone przez polskich
podatników pod koniec 2015 r. zostaną zbadane już w drugim kwartale 2016 r. W związku z
powyższym, podatnikom którzy zgodnie z przyjętą w ich grupie polityką cen transferowych pod koniec
roku podatkowego dokonują stosownej korekty cen celem uzyskania określonego poziomu
rentowności (np. rozliczenie budżetowanych kosztów do wartości rzeczywistych przez producentów
kontraktowych), doradzamy niezwłoczne podjęcie działań związanych ze sporządzeniem
dokumentacji zgodnej z wymogami art. 9a ustawy o CIT potwierdzającej rynkowy charakter transakcji.
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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