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DOKUMENTACJA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH 

Z dniem 01.01.2019 r. weszły w życie istotne zmiany[1] w zakresie dokumentacji cen transferowych, które 
mają zastosowanie, co do zasady, do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2019 r. Co istotne, 
podatnik może stosować nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych, dodane na mocy 
nowelizacji do ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1036 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), również do transakcji kontrolowanych (tj. transakcji 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6) ustawy o CIT po nowelizacji) realizowanych w roku podatkowym 
rozpoczynającym się po dniu 31.12.2017 r.[2] eżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie nowych przepisów, 
będą one miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11k ust. 2 
ustawy o CIT po nowelizacji, realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31.12.2017 r. 
Innymi słowy, jeżeli rok podatkowy podatnika rozpoczął się po dniu 31.12.2017 r., lecz przed dniem 
01.01.2019 r. (tj. przed dniem wejścia w życie nowych regulacji podatkowych), podatnik ten ma wybór, czy do 
transakcji kontrolowanych realizowanych w ww. okresie będzie stosować nowe[3], czy też dotychczasowe[4] 
przepisy podatkowe. 

Przypominamy, że w świetle ustawy o CIT przed nowelizacją wszyscy podatnicy obowiązani do 
przygotowania dokumentacji w zakresie cen transferowych (tj. po przekroczeniu limitu przychodów bądź 
kosztów stanowiącego równowartość 2.000.000 euro) mają obowiązek składać urzędom skarbowym 
oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia 
rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie dotyczy informacji o grupie podmiotów 
powiązanych (tzw. dokumentacji grupowej). Przy czym w przypadku spółki niebędącej osobą prawną 
dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski (art. 9a ust. 1g ustawy o CIT przed nowelizacją). 
Należy jednakże podkreślić, że wyznaczenie jednego wspólnika nie zwalnia pozostałych z odpowiedzialności 
za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej. Trzeba przy tym zauważyć, że możliwość 
przygotowania dokumentacji podatkowej przez wyznaczonego wspólnika obejmuje wyłącznie 
czynności techniczne, polegające na samym sporządzeniu wymaganej dokumentacji, tj. aby nie 
musiała być ona przygotowywana oddzielnie przez każdego ze wspólników. Powyższe nie zwalnia 
jednak poszczególnych wspólników[5] z obowiązku przygotowania i posiadania takiej dokumentacji na 
zasadach obowiązujących każdego z nich, a zatem w obowiązującym danego wspólnika terminie i za okres 
odpowiadający przyjętemu u niego rokowi obrotowemu (podatkowemu). Zasadniczo, możliwość wyznaczenia 
wspólnika spółki osobowej do sporządzenia dokumentacji podatkowej jest uzasadniona tym, że 
dokumentacja ta jest niejako przygotowywana w imieniu spółki (dla spółki), albowiem to ona, a nie wspólnik, 
jest podmiotem dokonującym transakcji z podmiotem powiązanym, a spełnienie warunku prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i limit przychodów lub kosztów ustala się właśnie dla tej spółki, a nie dla poszczególnych 
wspólników[4]. W praktyce oznacza to, że dokumentacja podatkowa jest identyczna dla wszystkich 
wspólników spółki osobowej – stąd uzasadnione jest jej przygotowanie przez jednego ze wspólników. Nie 
jest przy tym ustawowo określony ani tryb, ani sposób, w jaki miałoby nastąpić wyznaczenie 
wspólnika do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla spółki osobowej. W naszej ocenie, prawnie 
dopuszczalne jest wyznaczenie takiego wspólnika w drodze uchwały wspólników zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w umowie spółki. 

Reasumując, w przypadku spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporządzenia dokumentacji 
w zakresie cen transferowych, a tym samym obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu takiej 
dokumentacji, obciąża wszystkich wspólników takiej spółki (podatników podatku dochodowego). 
Wprawdzie przepisy podatkowe pozwalają, aby w takiej sytuacji dokumentację podatkową sporządził jeden 
wyznaczony wspólnik, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, ponieważ jednak wyznaczenie 
wspólnika ma charakter wyłącznie techniczny, a zakres takiego wyznaczenia obejmuje tylko sporządzenie 
dokumentacji podatkowej, ww. wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników ani 
z obowiązku posiadania i przedłożenia – na ewentualne żądanie organu podatkowego – dokumentacji 
podatkowej, ani z obowiązku podpisania i złożenia, do właściwego urzędu skarbowego, oświadczenia 
o sporządzeniu ww. dokumentacji. Innymi słowy, nawet jeżeli dokumentację podatkową sporządził 
wyznaczony wspólnik, obowiązek złożenia, do właściwego dla każdego ze wspólników urzędu 
skarbowego, oświadczenia o sporządzeniu ww. dokumentacji w dalszym ciągu spoczywa na 
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wszystkich wspólnikach spółki osobowej. 

Co istotne, do tej pory przyjmowano jako dominujący pogląd, że wykonanie obowiązku w zakresie 
podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej nie może być powierzone innej 
osobie, w tym pełnomocnikowi (np. Głównemu Księgowemu, Dyrektorowi Finansowemu itp.). Zgodnie 
bowiem z poglądami organów podatkowych: podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji 
podatkowej, zobligowani zostali do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu 
dokumentacji podatkowej. (…) Z punktu widzenia celowości obowiązku złożenia oświadczenia 
o sporządzeniu dokumentacji podatkowej - nie powinno się dawać pełnomocnikowi możliwości złożenia 
takiego oświadczenia w imieniu spółki. Dokumentacja podatkowa ma bowiem za zadanie wykazać, że 
transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. A zatem oświadczenie 
o sporządzeniu dokumentacji ma być potwierdzeniem dokonania przez podatnika badania rynkowości swoich 
transakcji i przez to niejako oświadczeniem podatnika, że zachowuje się on na zasadach rynkowych. 
Dodatkowo, w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 1932), która wprowadziła obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia, 
stwierdzono: „Zagadnienia dotyczące polityki cen transferowych dotykają szeregu zagadnień 
z rachunkowości zarządczej, decyzji strategicznych grupy. Dlatego wiarygodne potwierdzenie kompletności 
sporządzonej dokumentacji podatkowej możliwe jest wyłącznie z poziomu zarządu podmiotu krajowego”. 
Biorąc pod uwagę fakt, że najlepszą osobą mogącą dokonać oceny rynkowości swoich transakcji jest sam 
podatnik, zdaniem tut. organu – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – osobą zobowiązaną do podpisania 
oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych powinna być osoba z wewnątrz spółki, która 
najlepiej zna jej sprawy i specyfikę, np. członek zarządu. Podsumowując, należy stwierdzić, że obowiązek 
podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 7 updop nie 
może być scedowany na pełnomocnika (Główną Księgową i/bądź specjalnie zatrudnioną w tym celu osobę 
np. na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczeniu usług)[6].  

Sygnalizujemy jednak, że zgodnie z odmiennym, stanowiskiem, wyrażonym na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów[7]: Biorąc pod uwagę cel regulacji, osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie 
powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego 
składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji 
podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy tym podmiotem a powiązanymi z nim podmiotami, 
które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania 
oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do 
wykonywania tych czynności. Jak przy tym zaznaczono, powyższe wyjaśnienia mają jedynie charakter 
informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego 
(objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.). W świetle tych wyjaśnień oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji 
podatkowej może zostać podpisane, jeżeli jest składane w oparciu o stare przepisy, także przez osobę 
zajmującą się dokumentacją księgową, pod warunkiem posiadania przez nią odpowiedniej wiedzy oraz 
prawidłowego umocowania. Zastosowanie się przez podatnika do ww. stanowiska Ministerstwa Finansów 
wiąże się jednak z dużym ryzykiem zakwestionowania takiego działania przez organy podatkowe, zwłaszcza 
że jak dotąd wyrażały one w tym zakresie skrajnie odmienne poglądy. 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

[1] Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.; dalej: 
„nowelizacja”). 

[2] Art. 44 ust. 2 nowelizacji. 

[3]  Art. 11a i nast. ustawy o CIT po nowelizacji. 

[4] Art. 9a ustawy o CIT przed nowelizacją. 

[5] Np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23.05.2018 r., sygn. 0112-KDIL3-
3.4011.174.2018.1.MM; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29.01.2018 r., sygn. 0115-
KDIT3.4011.345.2017.1.MR. 

[6]  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28.08.2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.296.2018.1.AZ. 

[7]https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-dokumentacji-podatkowej-komunikat-
uzupelniony/ [dostęp: 26.03.2019]. Wyjaśnienia mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych 
wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja 
podatkowa. 

 


