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Szanowni Państwo, 
 

 Dear All, 
 

   
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje 
nt. projektu nowelizacji ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw w zakresie cen 
transferowych skierowanym przez Ministerstwo 
Finansów w dniu 16 lipca 2018 r. do konsultacji 
publicznych. Mianowicie, projekt ten przewiduje: 

 You may find below some basic information 
on a draft amendment to Corporate Income 
Tax Act and Personal Income Tax Act and 
some other acts as regards transfer pricing, 
issued by the Ministry of Finance for public 
consultation on 16 July 2018. Namely, the 
draft provides for: 

   
 

 zmniejszenie limitu zaliczania kosztów 
finansowania dłużnego do kosztów uzyskania 
przychodów z obecnego poziomu 30% EBITDA 
do poziomu 20% EBITDA; 

  a decrease in the cap on deductions of debt 
financing costs  from the current level of  
30% EBITDA to 20% EBITDA; 

   
 zwiększenie limitu zaliczania do kosztów 

wydatków na usługi niematerialne nabyte od 
podmiotów powiązanych z dotychczasowych 3 
mln zł + 5% EBITDA  do 3 mln zł powiększonych 
o 10% EBITDA; 

  an increase in the cap on deductions of 
expenses for intangible services acquired 
from affiliated entities from the existing PLN 
3 million + 5% EBITDA to PLN 3 million + 
10% EBITDA; 

   
 gruntowne zmiany w zakresie przepisów o 

cenach transferowych obejmujące m.in.: 
 
- nowe progi w dokumentacji lokalnej, nowe 
podejście do dokumentacji grupowej, 
 
-  wprowadzenie tzw. „safe harbours” (marż 
dla usług o niskiej wartości dodanej, których 
zastosowanie, przy spełnieniu dodatkowych 
warunków, powoduje uznanie ich przez organy 
podatkowe za rynkowe),  
 
 
 

  deep changes in transfer pricing regulations 
including but not limited to: 
 
- new thresholds in local documentation, a 
new approach to group documentation, 
  
-  introducing the so called “safe harbours” 
(margins for  low added value services, 
which if applied and as long as they meet 
some additional conditions, shall be 
deemed by tax authorities to be at arm's 
length),  
 
 



- otwarcie katalogu metod ustalania cen 
transferowych, 
 
- wprowadzenie analizy porównawczej jako 
niezbędnego elementu dokumentacji lokalnej, 
uszczegółowienie uprawnień organów przy 
weryfikacji cen transferowych,  
 
- wprowadzenie nowych definicji i 
doprecyzowanie dotychczasowych pojęć. 

-   opening a catalogue of transfer pricing 
methods, 
 
- introducing benchmarking analysis as the 
indispensable element of local 
documentation, expanding tax authorities’ 
powers in audits of transfer pricing,  
  
-  new definitions and specifying the existing 
notions in greater detail. 

  
 
 

 

Zgodnie z obecnym projektem nowe przepisy 
weszłyby w życie 1 stycznia 2019 r., jednakże 
podatnicy mogliby stosować opcjonalnie 
niektóre nowe przepisy z zakresu dokumentacji 
cen transferowych również do lat podatkowych 
rozpoczętych po 31 grudnia 2017 roku. 
 
 
 
W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt e-
mailowy lub telefoniczny. 

 In accordance with the current draft, the new 
regulations would come into effect on 1 
January 2019, however, taxpayers would be 
able to optionally apply some of them as 
regards transfer pricing documentation also 
to tax years that commenced  after 31 
December 2017.   
 
 
Should you have any questions, please be so 
kind and contact us by email or telephone. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarosław Bieroński 
Partner, attorney-at-law, tax advisor 
+48 22 608 70 52 
jaroslaw.bieronski@skslegal.pl 
 

 
 
 
 
 
This information was prepared to advise SK&S’ clients of selected important changes in Polish law and does not represent legal advice on  
a specific situation of any client and should not be treated by clients as such. Should you have any questions concerning the legal matters 
outlined above as they may apply to your business in Poland, please contact the partner in charge of your account. 
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