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                     Analizy porównawcze za rok 2017 i 2018 tracą 

ważność 

 

Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy podatnicy, objęci obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen 

transferowych, zobowiązani są również do sporządzenia dedykowanych analiz cen transferowych. 

Analizy porównawcze są, co do zasady, ważne przez 3 lata od momentu ich przygotowania. W 

związku z tym, zdecydowana większość analiz porównawczych, która została przez podatników 

przygotowana pierwszy raz za rok 2017 lub 2018 traci swoją ważność w tym roku i konieczne jest 

jej odnowienie i weryfikacja poprawności. 

 

Celem analizy cen transferowych jest uzasadnienie rynkowego charakteru transakcji z podmiotami 

powiązanymi. Dlatego też poprawność merytoryczna i formalna analizy jest kluczowa, aby 

zabezpieczyć podatnika przed negatywnymi skutkami zakwestionowania rynkowego charakteru 

transakcji przez organy podatkowe.  

 

Dobrze jakościowo przygotowana analiza cen transferowych umożliwia: 

• Uzyskanie informacji o rynkowości stosowanych lub dopiero planowanych warunków 

transakcyjnych. 

• Opracowanie podstawy do podpisania, a następnie złożenia oświadczenia o sporządzeniu 

dokumentacji cen transferowych. W przypadku opracowania błędnej lub nierzetelnej analizy 

podatnicy muszą liczyć się z ryzykiem sankcji o wartości przekraczającej 26 milionów złotych 

za złożenie nieprawidłowego oświadczenia!   

• Osiągnięcie zabezpieczenia na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej. Analiza cen 

transferowych jest weryfikowana przez organy w trakcie kontroli podatkowej. Jeżeli analiza 

cen transferowych została przygotowana w sposób rzetelny, ryzyko doszacowania po stronie 

organów kontrolujących jest ograniczone.  

Na co zwrócić uwagę przy analizach cen transferowych 

Analizy cen transferowych, w zależności od typu badanej transakcji, jak również 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 wyrzut 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) 

• wykluczenie z analizy podmiotów powiązanych 

• rekomendowane przygotowanie analizy w oparciu o specjalistyczne zewnętrzne bazy danych 

wykorzystywane również przez organy podatkowe w trakcie kontroli podatkowych  

 

W celu przygotowania nowej lub weryfikacji aktualności i poprawności analizy porównawczej, prosimy 

o kontakt z: 

Magdalena Marciniak  Magdalena.Marciniak@mddp.pl            tel. +48 22 322 68 88 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

***** 

MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, 

prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz 

szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych 

firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów 

są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w 

podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w 

biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie 

na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy. 

Niniejszy Tax Alert 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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