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ZNAMY JUŻ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI JAKIE MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ  

W DOKUMENTACJI PODATKOWEJ  

 

 

W dniu 7 września 2017 r. zostały skierowane do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów 

Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej  

w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób 

fizycznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292307) Rozporządzenia precyzują zakres 

informacji wymaganych w dokumentacji cen transferowych, tj. w dokumentacji lokalnej oraz 

dokumentacji grupowej (tzw. Master File). 

 

Dokumentacja lokalna 

Definicje zawarte w § 2 Rozporządzeń doprecyzowują zakres informacji, jakie muszą zostać 

zawarte w analizie funkcjonalnej. W tej części oprócz opisu wykonywanych funkcji, 

angażowanych aktywów i kapitału ludzkiego oraz ponoszonego ryzyka podatnicy będą 

zobowiązani zaprezentować dodatkowo informacje w zakresie: 

 

 sprawowania kontroli nad ryzykiem oraz posiadania zdolności finansowych do ich 

ponoszenia, 

 tytułu prawnego do angażowanych wartości niematerialnych, podmiotów 

odpowiedzialnych za zarządzanie i kontrolę nad tymi wartościami oraz finansowania 

prac związanych z tworzeniem i ulepszaniem.  

 

Zgodnie z treścią Rozporządzeń, dane finansowe w dokumentacji lokalnej winny być 

zaprezentowane w taki sposób aby umożliwić określenie:  

 

 wartości transakcji lub innych zdarzeń wynikającej z wystawionych lub otrzymanych 

faktur (a w przypadku kiedy faktury nie są wystawiane – wynikającej z umowy lub 

innych dokumentów). 

 kwot otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z tymi transakcjami lub 

innymi zdarzeniami. 

 

Dokumentacja grupowa 

W przypadku dokumentacji Master File podatnicy będą zobowiązani zaprezentować:  

 

 strukturę organizacyjną grupy w formie schematu wskazującego nazwy podmiotów, ich 

formę prawną, miejsca siedziby i strukturą właścicielską poszczególnych podmiotów, 

 politykę cen transferowych w odniesieniu do: usług, wartości niematerialnych  

i prawnych w tym efektów prac badawczo-rozwojowych, finansowania działalności 

grupy oraz innych istotnych obszarów działalności tej grupy, 

 czynniki biznesowe wpływające na zyski osiągane przez Grupę,  

 łańcuch wartość dodanej (w formie diagramu) i wskazać jakie role pełnią w nim 

podmioty o określonym profilu funkcjonalnym,   

 opis dokonanych w danym roku podatkowym zmian (reorganizacji/ restrukturyzacji), 

 szczegółowy opis istotnych wartości niematerialnych wykorzystywanych przez grupę 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292307
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wskazujący strategię danej grupy, największych ośrodków badawczych wraz ze 

wskazaniem zatrudnienia, posiadanych wartości niematerialnych i prawnych oraz 

umów regulujących zasady ich udostepnienia lub tworzenia, przeniesienie wartości 

niematerialnych i prawnych pomiędzy podmiotami grupy. 

 

Rozporządzenia mają wejść w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Dla 

przypomnienia stanowią one akty wykonawcze dla przepisów obowiązujących od 1 stycznia 

2017 r. 

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. 


