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CENY TRANSFEROWE NA CELOWNIKU MINISTERSTWA FINANSÓW 

W newsletterze nr 86/2015 informowaliśmy Państwa, iż jednym z priorytetów przyjętych przez 

Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest weryfikacja rynkowego poziomu cen w transakcjach 

kontrolowanych. W komunikacie z dnia 18 grudnia 2015 r. MF zachęcało podatników realizujących 

transakcje z jednostkami powiązanymi na warunkach niezgodnych z zasadą ceny rynkowej, do 

złożenia do końca I kwartału 2016 roku, korekt deklaracji za lata 2011 – 2015, oferując w zamian 

zastosowanie preferencyjnej, obniżonej o 50% stawki odsetek za zwłokę. Jednocześnie Ministerstwo 

Finansów zapowiadało kontrole cen transferowych w II kwartale 2016.  

W komunikacie opublikowanym w dniu 5 lutego 2016 r. Ministerstwo Finansów zapowiada działania 

jakie zamierza podjąć w celu prowadzenia planowanych kontroli cen transferowych. I tak, w 

pierwszym kwartale tego roku resort finansów zamierza skoncentrować się na rozbudowie zasobów 

kadrowych oraz poszerzeniu dotychczasowej wiedzy swoich pracowników w obszarze cen 

transferowych i unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa powiązane. Natomiast w drugim 

kwartale 2016 r., zostaną przeprowadzone kontrole podmiotów, które w ubiegłych latach nie zapłaciły 

podatku CIT pomimo znacznej dynamiki przychodów.  

Ministerstwo Finansów wskazuje jednocześnie obszary w zakresie cen transferowych i optymalizacji 

podatkowej, które będą podlegały szczegółowej kontroli. Są to:  

 transakcje dot. sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z o.o. w łańcuchu podmiotów 

powiązanych celem sztucznego podwyższenia ich wartości księgowej, 

 jednorazowe umowy z akcjonariuszem dotyczące przyszłych przepływów,  

 stosowanie nieprawidłowych kluczy alokacji zysków/ podziału kosztów pomiędzy podmiotem 

krajowym i zagraniczną centralą,  

 nierynkowy poziom opłat licencyjnych, 

 zawieranie transakcji finansowych na warunkach korzystniejszych od tych obowiązujących na 

rynku. 

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. 


