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ZAKWESTIONOWANIE STOSOWANYCH CEN
BĘDZIE BARDZIEJ DOTKLIWE DLA FIRM
Podmioty, w których organ podatkowy doszacuje dochód w wyniku
zastosowania przepisów o cenach transferowych zostaną obciążone
dodatkową sankcją.
Takie będą konsekwencje wejścia w życie przedstawionego przez MF projektu
nowelizacji przepisów o podatku dochodowym, Ordynacji podatkowej oraz
niektórych innych ustaw. Wprowadza on dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla
podatnika, któremu organ podatkowy doszacuje dochód ze względu na uznanie, że
stosował w obrocie z podmiotami powiązanymi ceny na nierynkowym poziomie.
Co do zasady sankcja będzie wynosić 10 proc. doszacowanego dochodu. Ulegnie
ona podwojeniu jeśli doszacowanie będzie dotyczyć transakcji, dla której podatnik
nie przygotował obowiązkowej dokumentacji cen transferowych. Zwiększenie
stawki nie będzie miało jednak zastosowania, gdy podatnik uzupełni dokumentację
wskazaną przez organ podatkowy w terminie 14 dni.
Projekt nowelizacji przewiduje również możliwość zastosowania 30 proc. sankcji.
Zostanie ona nałożona jeśli:
1)
podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego
przekracza 15 mln zł (potrojona stawka będzie miała zastosowanie do nadwyżki
ponad ten limit),
2)
nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doręczono
ostateczną decyzję z zastosowaniem przepisów lub środków dotyczących
dodatkowego zobowiązania podatkowego,
3)

strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej.

Podsumowując, każde doszacowanie dochodu pomiędzy podmiotami w grupie
będzie wiązało się z zastosowaniem sankcji (10, 20 albo 30 proc.). Jest ono
niezależne od zastosowania 50 proc. stawki opodatkowania ze względu brak
dokumentacji cen transferowych.
W naszej ocenie wiele zaproponowanych regulacji jest nieprecyzyjnych i powinny
one zostać doprecyzowane w czasie dalszych prac. Zasadnicza intencja
ustawodawcy jest jednak jasna: doszacowanie dochodu na podstawie przepisów o
cenach transferowych będzie obciążone dodatkową sankcją.

W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:
Konrad Turzyński
partner, doradca podatkowy
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl;
tel. + 22 826 00 62

Konrad Piłat
doradca podatkowy
e-mail: konrad.pilat@kndp.pl;
tel. +22 826 00 62

lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii
KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl
Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych
w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

