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MINISTERSTWO FINANSÓW WYPOSAŻONE W DODATKOWE NARZĘDZIA KONTROLI CEN 

TRANSFEROWYCH  

 

W dniu 13 maja 2015 r. Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło przetarg na zakup dostępu do bazy 

danych na potrzeby analiz i kontroli cen transferowych. W ramach przetargu wybrana została oferta 

złożona przez firmę Bureau van Dijk, twórcę bazy Amadeus, powszechnie używanej na potrzeby 

analiz porównawczych przez doradców oraz organy podatkowe w innych krajach europejskich. 

Działania Ministerstwa mają na celu dostarczenie urzędnikom organów skarbowych oraz organów 

kontroli skarbowej narzędzi do bardziej efektywnej kontroli podatników pod kątem nieprawidłowości w 

zakresie stosowania cen transferowych.  

Przetarg jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów pod koniec 2014 r. przez 

Najwyższą Izbę Kontroli (dalej: NIK). W raporcie, opublikowanym na początku bieżącego roku, NIK 

wskazał na niewystarczające przygotowanie pracowników organów podatkowych do przeprowadzania 

kontroli w zakresie cen transferowych, brak wytycznych w sprawie typowania podmiotów, które 

powinny zostać poddane kontroli, a także ograniczenia w dostępie do baz danych zawierających 

sprawozdania finansowe pozwalających na weryfikację rynkowego charakteru transakcji 

kontrolowanych.  

W odpowiedzi na raport opublikowany przez NIK, Ministerstwo Finansów zapowiedziało podjęcie 

działań mających na celu lepsze przygotowanie urzędników zaangażowanych w kontrole 

przedsiębiorstw powiązanych oraz wyposażenie ich w dodatkowe narzędzia pozwalające na ocenę 

ryzyka oraz dokonywanie analiz cen transferowych.   

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. 
 
 


