
Analizy cen transferowych są nie tylko obowiązkowym, ale wręcz najważniejszym
elementem dokumentacji TP. Co istotne, wielomilionowe doszacowanie grozi 
nie tylko w przypadku braku analiz cen transferowych, ale i wtedy, gdy analizy 
posiadane przez podatnika są niskiej jakości i nie spełniają swojego celu. 

Co do zasady, analizy są ważne przez 3 lata. Zatem zdecydowana większość analiz 
porównawczych przygotowanych w związku z wprowadzeniem obowiązku 
benchmarku za rok 2017 lub 2018 traci ważność w tym roku.

Dlatego rekomendujemy weryfikację, czy analizy porównawcze, które Państwo 
posiadają, są nadal aktualne oraz czy zostały poprawnie przygotowane. 

Dlaczego tak ważne jest posiadanie jakościowej analizy cen 
transferowych?

Benchmark benchmarkowi 
nierówny 

Liczy się jakość 

Celem analizy cen transferowych jest uzasadnienie rynkowości transakcji z 
podmiotami powiązanymi.  Analiza niskiej jakości, która spełnia tylko formalne wymogi 
określone w przepisach, może być niewystarczająca, aby zabezpieczyć Państwa firmę 
przed negatywnymi skutkami zakwestionowania rynkowego charakteru transakcji 
przez organy podatkowe. 

Bardzo ważne jest przygotowanie analizy w sposób rzetelny – tak, aby stanowiła 
odpowiednie zabezpieczenie w przypadku potencjalnej kontroli podatkowej. 

Dlaczego to ważne? 

Źródło wiedzy: jakościowa analiza cen transferowych pozwala na uzyskanie 
informacji o rynkowości stosowanych lub dopiero planowanych warunków 
transakcyjnych.

Bezpieczeństwo: dobrze przygotowana analiza jest podstawą do podpisania, a 
następnie złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen 
transferowych. Za błędnie lub nierzetelnie przygotowaną analizę grożą sankcje 
wynoszące prawie 27 milionów złotych! 

Pewność: jakościowa analiza stanowi odpowiednie zabezpieczenie na 
wypadek kontroli podatkowej, zmniejszając ryzyko doszacowania. 
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Na co zwrócić uwagę? 

Analizy cen transferowych, w zależności od typu badanej transakcji i dostępności 

porównywalnych danych, mogą być przygotowywane w różnych formach. Niezależnie 

jednak od typu analizy należy zwrócić szczególną uwagę na:

• właściwe określenie profilu funkcjonalnego stron transakcji, 

• odpowiednią selekcję podmiotów porównywalnych (obejmującą nie tylko 

informację z bazy danych, ale także rzeczywistą weryfikację działalności na 

stronach internetowych poszczególnych podmiotów), 

• rzetelne udokumentowanie przeprowadzonej analizy i przyjętych założeń (bardzo 

istotne w przypadku kontroli podatkowych, które mogą być prowadzone nawet za 

6 lat wstecz), 

• wykluczenie z analizy podmiotów powiązanych. 

Warto również upewnić się, czy analizy przygotowywane są w oparciu o 

specjalistyczne zewnętrzne bazy danych wykorzystywane przez organy podatkowe w 

trakcie kontroli podatkowych. 

Jak możemy Państwu pomóc? 

Przygotujemy analizy cen transferowych (analizy porównawcze/analizy zgodności), 

które pomogą ustalić lub zweryfikować rynkowy poziom wynagrodzenia dla różnych 

typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, 

licencyjnych itp.). 

Nasze jakościowe analizy dadzą Państwu poczucie pewności i bezpieczeństwa przy 

podpisaniu i złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i 

rynkowości cen stosowanych między podmiotami powiązanymi. 

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 

spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji 

zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.
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