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Poniższa dokumentacja została przygotowana dla Polskie Jabłko Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dalej: PLJ)  zgodnie z wymogami artykułu 9a ustawy z dnia 16 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych   (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm., dalej: ustawa 
o PDOP). 

Kryterium (powodujące konieczność) sporządzenia dokumentacji stanowi wartość rocznych obrotów 
w EUR pomiędzy PLJ, a podmiotami powiązanymi. 

Wymagania w zakresie dokumentacji cen transferowych na podstawie polskich przepisów prawa 
podatkowego 

Na podstawie artykułu 9a ust. 4 ustawy o PDOP podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami 
powiązanymi zobowiązani są do przedłożenia dokumentacji cen transferowych w ciągu 7 dni od daty 
wezwania przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej. 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP dokumentacja powinna obejmować: 

 określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając 
użyte aktywa i podejmowane ryzyko), 

 określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin 
zapłaty, 

 metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, 

 określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach — w przypadku gdy na 
wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, 

 wskazanie innych czynników — w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu 
transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 

 określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści 
związanych z uzyskaniem świadczeń — w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym 
usług) o charakterze niematerialnym. 

1. PLJ 

PLJ jest grupą producencką  działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zrzeszającą  
rolników (wspólników).  

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej PLJ nabywa produkty rolne (jabłka) od swoich 
wspólników na zasadzie pierwszeństwa i dokonuje ich odsprzedaży. Produkty rolne nabywane od 
wspólników sprzedawane są na rynek krajowy i rynki zagraniczne.  
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2. Wspólnicy 

Wspólnicy PLJ są  sadownikami, którzy w ramach prowadzonych gospodarstw sadowniczych zajmują 
się wytwarzaniem owoców. Są to rolnicy ryczałtowi. 

3. Charakter powiązania  

Udziałowcami PLJ jest XX wspólników. Lista wspólników została przedstawiona w tabeli poniżej. 
Występujące powiązania mają charakter zarówno kapitałowy jak i osobowy. 

IMIĘ I NAZWISKO WSPÓLNIKA LICZBA POSIADANYCH UDZIAŁÓW UDZIAŁ % 

XXX Xxx xxx% 

YYY Yyy yyy% 

ZZZ Zzz zzz% 

WWW Www WWW% 

 

Rynek hurtowej sprzedaży owoców wyróżniają następujące cechy: 

 wahania podaży, 

 wahania cen, 

 wahania kosztów produkcji.  
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PLJ zawarła  umowy pożyczek z podmiotami powiązanymi: 

Tabela: Umowy pożyczkowe z podmiotami powiązanymi 

L.p. Data 
pożyczki 

Osoba 
udzielająca 

Termin obowiązywania Oprocentowanie Kwota 
pożyczki 

1 XXX XXX XXX X% p.a. XXX 

2 YYY YYY YYY Y% p.a. YYY 

3 ZZZ ZZZ ZZZ Z% p.a. ZZZ 

 [uszczegółowienie informacji] 

 

Niniejsza analiza została sporządzona w celu określenia funkcji pełnionych przez podmioty 
uczestniczące w dokumentowanej transakcji. Celem poniższej analizy jest również określenie ryzyk 
ponoszonych przez te podmioty, a także zaangażowanych przez nie aktywów oraz wartości 
niematerialnych i prawnych.  

Funkcje, aktywa oraz ryzyka, przypisane Spółce i podmiotom powiązanym zostały zidentyfikowane na 
podstawie informacji posiadanych przez Spółkę. 

W analizie pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk oraz aktywów angażowanych przez strony 
transakcji, przypisywano je tej stronie transakcji, która bądź bezpośrednio wykonywała daną funkcje 
lub angażowała aktywa bądź czyniła to pośrednio (np. korzystała z usług podwykonawców, licencji, 
itp.). 

 

1. Funkcje pełnione przez Pożyczkodawców oraz PLJ 

Główne funkcje wykonywane przez Pożyczkodawców w ramach dokumentowanych transakcji 
polegały na: 

 zawarciu umów pożyczki, 

 dokonaniu przelewów środków finansowych na rzecz PLJ, 

 ... 

Główne funkcje wykonywane przez PLJ w ramach dokumentowanych transakcji polegały na: 

 zawarciu umów pożyczki, 

 kalkulacji wartości odsetek od kapitału, 
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 ... 

Podział funkcji zaprezentowany jest w tabeli poniżej. 

Tabela: Podział funkcji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcji 

L.p. Funkcje Pożyczkodawcy PLJ 

1. Zawarcie umów   

2. Dokonanie przelewu środków pieniężnych   

3. Kalkulacja wartości odsetek od kapitału pożyczki   

1) Zawarcie umów 

[uszczegółowienie informacji] 

 2) Dokonanie przelewu środków pieniężnych  

[uszczegółowienie informacji] 

3) Kalkulacja wartości odsetek  od kapitału 

[uszczegółowienie informacji] 

2. Zaangażowane aktywa 

Analizę aktywów zaangażowanych przez podmioty uczestniczące w dokumentowanych transakcjach 
przedstawia tabela poniżej.  

Tabela: Aktywa angażowane przez Pożyczkodawców oraz PLJ 

L.p. Zaangażowane aktywa Pożyczkodawcy PLJ 

Aktywa materialne 

1. Powierzchnia biurowa i sprzęt biurowy   

Aktywa niematerialne 

2. Kapitał   

3. Doświadczenie w zakresie obsługi transakcji finansowych   

4. Rachunki bankowe   
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1) Powierzchnia biurowa i sprzęt biurowy 

[uszczegółowienie informacji] 

2) Kapitał 

[uszczegółowienie informacji] 

 

3) Doświadczenie z zakresu obsługi transakcji finansowych 

[uszczegółowienie informacji] 

4) Rachunki bankowe 

[uszczegółowienie informacji] 

3. Alokacja ryzyka 

Analizę ryzyk ponoszonych przez podmioty uczestniczące w dokumentowanych transakcjach 
przedstawia tabela poniżej.  

Tabela: Alokacja ryzyka 

L.p. Ryzyko Pożyczkodawcy PLJ 

1. Ryzyko związane z opóźnieniem zapłaty odsetek   

2. Ryzyko niespłacenia pożyczki   

3. Ryzyko zmiany stóp procentowych (inflacja)   

1) Ryzyko związane z opóźnieniem zapłaty odsetek 

[uszczegółowienie informacji] 

2) Ryzyko niespłacenia pożyczki 

[uszczegółowienie informacji] 

3) Ryzyko zmiany stóp procentowych (inflacja) 

[uszczegółowienie informacji] 

 4. Struktura kosztów związanych z transakcją 

W ramach dokumentowanych transakcji strony ponoszą wyspecyfikowane w tabeli koszty: 
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Tabela: Struktura kosztów 

L.p. Koszty Pożyczkodawcy PLJ 

1. Koszty kapitału   

2. Koszty odsetek   

3. Koszty obsługi transakcji   

4. Koszty przelewów   

1) Koszty kapitału 

[uszczegółowienie informacji] 

2) Koszty odsetek 

[uszczegółowienie informacji] 

3) Koszty obsługi transakcji  

[uszczegółowienie informacji] 

4) Koszty przelewów 

[uszczegółowienie informacji] 

5. Oczekiwane korzyści 

W wyniku zawartej umowy PLJ uzyskało: 

 sfinansowania bieżącej działalności gospodarczej, 

 brak potrzeby dokonywania dodatkowego zabezpieczenia pożyczek, 

 ... 

1. Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotowych transakcji 

a. Metoda stosowana w dokumentowanych transakcjach 

Zgodnie z przepisami art. 11 ustawy o CIT, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 
r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz 
sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty 
zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1268, dalej: Rozporządzenie) oraz na 
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podstawie Wytycznych OECD podmiot dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy 
kapitałowej zobligowany jest przy wyznaczaniu ceny rynkowej dla tych transakcji stosować jedną z 5 
metod wymienionych w powołanych przepisach. 

W odniesieniu do analizowanych transakcji, należy stwierdzić, że metoda porównywalnej ceny 
niekontrolowanej (PCN) jest odpowiednia dla określenia ceny przedmiotowych transakcji.  

b. Sposób kalkulacji ceny 

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia w przypadku udzielenia przez podatnika pożyczki (kredytu) 
podmiotowi powiązanemu, cenę rynkową za taką usługę stanowią odsetki (prowizja lub inna forma 
wynagrodzenia) jakie uzgodniłyby za taką usługę, świadczoną na porównywalnych warunkach, 
podmioty niezależne. Wartość rynkową odsetek określa się na podstawie wysokości najniższych 
odsetek, jakie dany podmiot musiałby zapłacić podmiotowi niezależnemu za uzyskanie pożyczki 
(kredytu) na podobny okres w porównywalnych warunkach. 

[uszczegółowienie informacji] 

2. Forma i termin zapłaty 

Tabela: Termin i sposób zapłaty 

Forma i termin zapłaty Opis 

Forma zapłaty  Przelew bankowy 

Dokument będący podstawą obciążenia  Umowa  

Terminy realizacji płatności odsetek XXX 

Waluta obciążenia PLN 

Waluta płatności PLN 

Terminy zapłaty Nieprzekraczający terminu zawartego w umowie 

 

Wynikiem na dokumentowanej transakcji będzie równowartość odsetek wypłaconych przez PLJ na 
rzecz Pożyczkodawców. 
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W ramach tej praktyki oferujemy: 
 

 Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, 

 Sporządzanie tzw. opisów transakcji, 

 Tworzenie polityki cen transferowych, 

 Sporządzanie analiz porównawczych (benchmark studies, benchmark analysis), 

 Obrona dokumentacji cen transferowych, 

 Wycena transakcji. 
 
Nasze sukcesy i doświadczenie: 
 

 ponad 100 przygotowanych dokumentacji cen transferowych, 

 ok. 50 przygotowanych analiz porównawczych, 

 ponad 100 szkoleń z zakresu cen transferowych. 

 Raporty o cenach transferowych 
 

KONTAKT 

A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.  

ul. Bukowińska 24A lok. 83,  

02-703 Warszawa  

tel. 22 245 37 93 e-mail: biuro@a-rt.pl 

 


