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DLA BIZNESU 

Kontrole cen transferowych w dobie 
koronawirusa 

Panująca pandemia oraz ewidentne spowolnienie     
gospodarcze, które nie ustaje w zasadzie od początku        
roku, z całą pewnością wpłynie na wyniki transakcji        
realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.    
Ryzyko kontroli w tym zakresie jest spore.       
Analizując statystyki skarbówki, trudno jest się      
oprzeć wrażeniu, że ceny nadal traktowane są       
przez organy podatkowe jako główne narzędzie      
przeprowadzania optymalizacji podatkowych. 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)    
przedstawiła informacje, z których wynika, że      
wykryte przez skarbówkę nieprawidłowości    
najczęściej dotyczą: korzystania z wartości     
niematerialnych i prawnych (ponad 33 proc.),      
restrukturyzacji działalności gospodarczej (20 proc.),     
sprzedaży towarów (18 proc.) i usług (15 proc.). 

Zmiany w obszarze cen transferowych z roku 2019,        
w tym w szczególności w zakresie możliwości       
dokonywania przekwalifikowania transakcji oraz    
liczne zmiany w definicjach funkcjonujących     
dotychczas w obszarze cen transferowych, wpłynęły      
na znacznie agresywniejsze kwestionowanie przez     
organy podatkowe warunków rynkowych transakcji     
oraz skupiły uwagę organów podatkowych na      
transakcjach, które dotychczas nie stanowiły     
przedmiotu głównego zainteresowania   
kontrolujących. 

Przypominamy, że dotychczas organy podatkowe,     
typując podmioty do kontroli, korzystały przede      
wszystkich z danych zgromadzonych w formularzu      
CIT-TP. Formularz ten dawał sporą wiedzę      
kontrolującym, niemniej jednak nie pozwalał on na       
dogłębne analizy. Organy podatkowe typowały więc      
do kontroli przede wszystkim podmioty generujące      
straty podatkowe oraz podmioty dokonujące     
transakcji, wykazanych w CIT-TP jako transakcje      
dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,     
usług finansowych, restrukturyzacji. Teraz, typując     
podmioty do kontroli, poczynając od roku 2019 w        
rękach organów podatkowych będzie potężne     

narzędzie w postaci formularza TP-R. Dane      
zawarte w tym formularzu pozwolą organom      
podatkowym na wytypowanie podmiotów nie tylko      
po ich wynikach finansowych i ogólnym obrazie       
transakcji wewnątrzgrupowych, ale przede    
wszystkim na typowanie po konkretnym rodzaju      
transakcji, jej wartości, zgodności wyniku     
transakcji ze sporządzonymi analizami    
benchmarkingowymi. 

Dokumentację za okres pandemii, w tym w       
szczególności analizy benchamarkingowe   
(porównawcze), sporządzane będą już w 2021 r.       
Jednak jeżeli rząd nie przygotuje wytycznych      
dotyczących postępowania z cenami transferowymi     
w okresie pandemii, podatnicy będą mierzyć się z nie         
lada wyzwaniem, którego celem będzie     
udowodnienie warunków rynkowych transakcji za     
okres w którym nie będą dostępne bazy danych z         
okresu pandemii. 

Jest to spowodowane tym, że dane dostępne w        
komercyjnych bazach danych, które pozwalają na      
badanie warunków transakcji realizowanych przez     
podmioty niepowiązane obejmować będą rok 2019 i       
lata wcześniejsze (czyli okres przed pandemią) . Brak        
danych wpłynie na konieczność dokonywania     
licznych korekt analiz benchmarkingowych,    
sporządzania uzasadnień ekonomicznych i zupełnej     
zmiany podejścia podatników do sporządzenia     
dokumentacji i uzasadnienia ceny rynkowej 

 

Jak przygotować się do ewentualnej kontroli?  

Według ekspertów najważniejsze jest posiadanie     
przez podatników prawidłowo sporządzonej analizy     
benchmarkingowej. Podatnicy, których wynik nie     
jest rynkowy, powinny rozważyć korektę rozliczeń      
podatkowych lub zgromadzić dowody uprawniające     
je do stosowania określonych cen. 

Gromadzenie dowodów szczególnie ważne będzie     
dla transakcji realizowanych w okresie pandemii.      
Warto więc już teraz przyjrzeć się rozliczeniom       
dokonywanych w 2020 r., przeanalizować, czy      
nastąpiła zmiana warunków realizacji transakcji w      
związku z pandemią i w razie konieczności       
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gromadzić dokumenty, które staną się podstawą do       
sporządzenia pomocnej dokumentacji. 

UWAGA! Należy pamiętać o posiadaniu dowodów      
przeprowadzonej analizy i wniosków z niej      
płynących, w tym w szczególności, na jakiej       
podstawie określone podmioty zostały przyjęte do      
próby lub z niej odrzucone. Te dane muszą być         
przechowywane do upływu okresu przedawnienia. 

Oczywiście nie można zapomnieć o samym      
sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. 
 

Źródło: prawo.pl 
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