
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 

 
 

CENY TRANSFEROWE w 2016 r. 
oraz całkiem nowe dokumentacje podatkowe od 2017 r. 

 

TERMIN: 
8 listopad 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW, WOJEWÓDZKI  
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
 

CENA:410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23%VAT 
DO 02.11.2016 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec z 
kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Podmioty powiązane: 
 podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych 

(rozszerzenie definicji obowiązujące w roku 2016); 

 wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach 
podatkowych”; 

 pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków „zakładu”. 
2. Warunki progowe jakie należy spełnić, aby za 2016 być 

zobowiązany do sporządzenia dokumentacji.  
3. Jakich transakcji dotyczy obowiązek rozliczania cen 

transferowych za rok 2016. 
4. Metody szacowania cen transferowych: 

 metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

 metoda ceny odsprzedaży; 

 metoda rozsądnej marży (koszt plus); 

 metody zysku transakcyjnego. 
5. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych – jak ma 

wyglądać dokumentacja sporządzana wg. „starych” zasad za rok 
2016: 

 funkcje jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji; 

 koszty związane z transakcją; 

 metody i sposób kalkulacji  ceny i zysków; 

 strategia gospodarcza; 

 inne czynniki mające wpływ na transakcję; 

 oczekiwane korzyści w zakresie usług niematerialnych; 

 załączniki do dokumentacji. 
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6. Zmiany w zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych 
wchodzące w życie od 2017 roku: 

 całkowicie nowy katalog podmiotów zobowiązanych do tworzenia 

dokumentacji; 

 uzależnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji od wysokości 

przychodów; 

 możliwość żądania przez organy podatkowe dokumentacji  

w przypadku, gdy kryterium obrotów nie jest spełnione; 

 zmiana kryterium udziału kapitałowego podmiotu zobowiązanego 
do sporządzenia dokumentacji; 

 obowiązkowe sporządzanie dokumentacji cen transferowych za 
rok następny po pierwszym, w którym była sporządzana; 

 zakres obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości 
podmiotu: 

a) jakie podmioty nie musza sporządzać dokumentacji, 
b) dokumentacja podstawowa, 

c) analiza porównawcza, 
d) dokumentacja lokalna, 
e) dokumentacja grupowa dotycząca członków grupy 

kapitałowej, 
f) informacja o sporządzeniu dokumentacji  dołączane do 

zeznań podatkowych- w praktyce może to oznaczać 
obowiązek sporządzenia jej w ciągu trzech miesięcy, 

g) obowiązek dołączenia dla grupy większych podatników 
sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami 

powiązanymi CIT-TP, 
h) obowiązki dotyczące największych podmiotów –

sprawozdanie CIT-CBC. 
7. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie 

dokumentacji podatkowej: 

 nieuznanie części kosztów; 

 50% podatek dochodowy; 

 sankcje związane z korektą podatku VAT. 
8. Przykładowa dokumentacja podatkowa dla wybranych rodzajów 

transakcji. 
9. Pytania uczestników. 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


