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CENY TRANSFEROWE. OBOWIĄZKI OD 2017 R.

Za niedopełnienie obowiązków
w dokumentowaniu
cen transferowych są kary
Podmioty powiązane muszą na żądanie organów podatkowych przedstawić dokumentację
cen transferowych. Część przedsiębiorców musi też przygotować specjalne oświadczenie
o takiej dokumentacji. Za niedopełnienie tych obowiązków, fiskus ma prawo do zastosowania sankcyjnej stawki podatku lub grzywny.

Obowiązki ustawowe
Przypomnijmy, że obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają podmioty osiągające przychody lub ponoszące koszty na poziomie co najmniej 2 mln euro, zawierające transakcje lub inne zdarzenia mające
istotny wpływ na poziom osiąganych dochodów, z podmiotami powiązanymi.
Za takie transakcje uznaje się:
1
W przypadku podatników
o przychodach/kosztach
w przedziale
od 2 do 20 mln euro:

2
W przypadku podatników
o przychodach/kosztach
w przedziale
od 20 do 100 mln euro:

transakcje stanowiące
równowartość kwoty
50 tys. euro, powiększone
o 5 tys. euro za każdy
1 mln euro przychodu
powyżej 2 mln euro.

transakcje stanowiące
równowartość kwoty
140 tys. euro, powiększone
o 45 tys. euro za każdy
10 mln euro przychodu
powyżej 20 mln euro.

3
W przypadku podatników
o przychodach/kosztach
powyżej
100 mln euro:
transakcje przekraczające
równowartość
500 tys. euro.

Obowiązkowi dokumentacyjnemu będą podlegały ponadto:
 umowy spółek niebędących osobami prawnymi, jak również umowy wspólnego przedsięwzięcia.
Ten obowiązek wystąpi w przypadku, gdy wartość wkładów wniesionych przez wspólników spółek
osobowych lub wartość umowy wspólnego przedsięwzięcia przekroczy równowartość 50 tys. euro,
 transakcje oraz inne zdarzenia gospodarcze z udziałem podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Obowiązek dokumentacyjny
powstanie w przypadku operacji gospodarczych, których kwota przekracza równowartość 20 tys. euro.
Określając poziom przychodów, podatnik musi wziąć pod uwagę nie tylko przychody związane z podstawową działalnością, ale również przychody operacyjne i finansowe.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru opinii podatkowej czy prawnej. Mają charakter czysto informacyjny.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji rekomendujemy zwrócenie się o profesjonalną poradę do naszych doradców.
BDO Sp. z o.o. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek
członkowskich. Copyright ©2017 BDO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. www.bdo.pl

Trójstopniowa dokumentacja podatkowa
Zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentacja podatkowa będzie składała się w przypadku niektórych
podmiotów z trzech części:
 dokumentacja lokalna (local file) – obowiązkowy element dokumentacji dla wszystkich pomiotów
zobowiązanych do jej opracowania,
 analiza porównawcza (benchmark) – obowiązkowy element dokumentacji dla podmiotów, których
przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wartość 10 mln euro,
 dokumentacja grupowa (master file) – obowiązkowy element dokumentacji dla podmiotów, których
przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 20 mln euro.

Analiza porównawcza
Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln euro, będą zobligowani
w dokumentacjach podatkowych przedstawić analizy danych podmiotów niezależnych lub danych
ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków transakcji ustalonych
z podmiotem powiązanym wraz z podaniem źródła tych danych.
Ważne:
Podatnicy mają 7 dni na przedłożenie dokumentacji podatkowej stosownie do żądania władz skarbowych.

W przypadku NIEDOSTARCZENIA dokumentacji w terminie oraz w sytuacji, gdyby przedstawiona
dokumentacja była NIEKOMPLETNA lub WADLIWA, możliwe jest zastosowanie stawki sankcyjnej
w wysokości 50% doszacowanego dochodu.
Ważne:
Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok
podatkowy równowartość 2 mln euro są zobowiązani składać urzędom skarbowym
oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu
określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to
dotyczy jedynie dokumentacji lokalnej.

W sytuacji niezłożenia takiego oświadczenia w terminie bądź złożenia oświadczenia niezgodnego
z prawdą, organy podatkowe mogą nałożyć karę grzywny do 120/240 stawek dziennych.
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Warto postawić na sprawdzonego Partnera
Jeśli zastanawiacie się Państwo czy jesteście objęci obowiązkiem dokumentacyjnym lub czy wypełniacie go zgodnie z literą prawa, zapraszamy do kontaktu z doradcami BDO. Jesteśmy Zespołem Ekspertów pracującym w międzynarodowym środowisku z bogatymi doświadczeniem i praktyką. Przeanalizujemy Państwa przypadek i przedstawimy najlepsze, rekomendowane dla Państwa rozwiązanie.

NASZ ZESPÓŁ
Marek Sporny
Senior Tax Manager,
doradca podatkowy,
Dział Doradztwa Podatkowego BDO,
biuro w Poznaniu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku prawo, a także podyplomowych studiów
z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Od 2007
roku wpisany na listę doradców podatkowych.
Pracę zawodową rozpoczął w 2004 roku w dziale doradztwa podatkowego Rödl & Partner, gdzie
zaangażowany był w międzynarodowe projekty
z zakresu opodatkowania przedsiębiorców. Od 2012
roku kieruje praktyką doradztwa podatkowego BDO
w Poznaniu. Odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni
kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami,
uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością BDO
w zakresie doradztwa podatkowego, a także nadzór nad
zespołem doradztwa podatkowego.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług.
Autor publikacji w prasie fachowej oraz wykładowca
szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Emilia Wolnowska
Senior Consultant,
doradca podatkowy,
Dział Doradztwa Podatkowego BDO,
biuro w Poznaniu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku prawo, a także podyplomowych studiów
z zakresu rachunkowości prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Emilia jest doradcą podatkowym posiadającym również certyfikat
księgowy przyznany przez Ministra Finansów.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując
w renomowanych spółkach audytorskich oraz
zajmujących się doradztwem podatkowym,
a także jako wewnętrzny specjalista ds. podatkowych w spółce z sektora ropy i gazu. Jest
doświadczonym szkoleniowcem oraz wykładowcą uczelni wyżej.
Specjalizuje się głównie w podatku od towarów
i usług. Uczestniczy również w projektach z zakresu
podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.
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