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CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE  
PLANOWANIA PODATKOWEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Strategię podatkową zdefiniować można jako prowadzenie działalności w taki 
sposób, aby zoptymalizować związane z nią obciążenia podatkowe. 

Istota planowania podatkowego polega na takim kształtowaniu wydatków, aby 
mogły być w całości, a przynajmniej w zdecydowanej większości uznane za koszt uzy-
skania przychodów. Planowanie podatkowe polega zatem na generowaniu takich wydat-
ków, które uznawane są za koszty, a tym samym zmniejszają podstawę opodatkowania. 
Jednocześnie istotne znaczenie ma efektywne planowanie wysokości kosztów w kolej-
nych okresach sprawozdawczych, tak aby ich wysokość była zharmonizowana z wysoko-
ścią osiąganego przychodu. 

Jednym z czynników, które należy uwzględniać w ocenie efektywności funkcjo-
nowania przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej są korzyści uzyskiwane w wyniku 
tzw. efektu tarczy podatkowej. Polega to na takim planowaniu przychodów i kosztów 
podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej, aby łączne obciążenie zobowiąza-
niami podatkowymi kształtowało się na optymalnym poziomie.  

W realizowanej strategii podatkowej istotne znaczenie dla realizacji planowa-
nych celów mieć może instrument cen transferowych. Pojęcie to będące tłumaczeniem 
angielskiego zwrotu „transfer pricing” odnosi się do systemu określania cen za transfer 
towarów, usług, i praw niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Poprzez 
kształtowanie wysokości cen w transakcji między podmiotami powiązanymi, można 
optymalizować globalne obciążenia podatkowe.  

Realizując powyższe działania należy mieć na uwadze obowiązujące przepisy 
podatkowe, dotyczące obowiązku oraz zasad dokumentowania transakcji z podmiotami 
powiązanymi. 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie dokumentacji transakcji 
z podmiotami powiązanymi jest Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych1 oraz 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów 

                                                     
 

1  Dz.U. nr 54, poz. 654 z późn. zm. 
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podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podat-
ników2.  

Ustawa nie określa jak powinna wyglądać dokumentacja. Nie istnieje więc ża-
den formalny wzorzec. Wiadomo natomiast, co powinno zostać w niej zawarte (określa 
to art. 9a, ust. 1 pkt 1–6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).Istnieje 
szereg argumentów przemawiających za właściwym przygotowaniem wymaganej doku-
mentacji. 

Jeśli organy podatkowe na podstawie art. 11 ustawy doszacują podatnikowi do-
datkowy dochód, a podatnik nie przedstawi na ich żądanie wymaganej przez przepisy 
dokumentacji podatkowej – różnica między dochodem określonym przez organy podat-
kowe a zadeklarowanym przez podatnika zostanie opodatkowana sankcyjną 50-proc. 
stawką podatku dochodowego.3

Organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę podatkową w okresie pięciu 
kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 
podatku. Brak bieżącego przygotowywania odpowiedniej dokumentacji, skutkować może 
trudnością lub wręcz niemożliwością jej odtworzenia po upływie kilku lat. 

Ustawa przewiduje krótki 7-dniowy okres na przedstawienie dokumentacji,  
licząc od dnia doręczenia żądania jej okazania przez organy podatkowe. Niezwykle istot-
ny jest także aspekt psychologiczny związany z posiadaną dokumentacją. W praktyce 
zdarza się, iż organy podatkowe, mając do wyboru podatnika, który nie przygotował 
dokumentacji i takiego, który dostarczył urzędnikowi podatkowemu wyczerpujący zestaw 
dokumentacyjny, bliżej zainteresują się tym pierwszym. Ponadto, przygotowując doku-
mentację podatnik ma możliwość zidentyfikowania ryzyk podatkowych związanych  
z transakcjami z podmiotami powiązanymi. 

Z ww. rozporządzenia Ministra Finansów wynika, iż przy dokonywaniu określe-
nia wartości rynkowej usług w transakcjach między podmiotami powiązanymi organy 
podatkowe w pierwszej kolejności badają, czy niezależne, racjonalnie działające podmio-
ty zawarłyby taką transakcję na warunkach, jakie ustaliły podmioty powiązane. 

W przypadkach, kiedy racjonalnie oczekiwane korzyści (zyski) podmiotu zawie-
rającego taką transakcję są w sposób oczywisty mniejsze niż poniesione w związku z tą 
transakcją wydatki, to wydatki takie mogą nie zostać uznane za koszty uzyskania przy-
chodów. 

Z rozporządzenia wynika, że organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej 
mają obowiązek ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji między podmiotami 
powiązanymi w oparciu o wszelkie dostępne dla tych organów informacje, mogące mieć 
wpływ na określenie tej wartości, przy wykorzystaniu następujących metod: 

                                                     
 

2  Dz.U. nr 128, poz. 833 z poźn. zm. 
3  Por. J. Kubańska, P. Wolany: Podatki dochodowe. Transakcje z podmiotami powiązanymi, Gazeta 

Prawna Nr 207/02. 
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 porównywalnej ceny niekontrolowanej - polega ona na porównaniu ceny ustalonej  
w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywal-
nych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości 
rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi; 

 ceny odprzedaży - polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmio-
tu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez 
ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży; 

 rozsądnej marży („koszt plus”) - polega ona na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy  
i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiąza-
nym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z naby-
ciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu 
transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i wykonywa-
nych przez te podmioty funkcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztów 
ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów za-
rządzania tą jednostką; 

 racjonalnego zysku transakcyjnego - polega na określaniu dochodów na podstawie 
zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transak-
cji4.  

Jednak przy określaniu wysokości wspomnianych wydatków, organy skarbowe 
powinny również wziąć pod uwagę inne aspekty warunkujące korzystanie z danego do-
bra lub usługi. 

Dokumentacja dotycząca transakcji zawieranych między firmami powiązanymi 
powinna zawierać m.in.: 

 funkcje spełniane przez podmioty uczestniczące w transakcji, z uwzględnieniem uży-
tych przez nie aktywów i podejmowanego ryzyka, 

 wszystkie przewidywane koszty związane z daną operacją oraz formy i terminy za-
płaty, 

 metody i sposoby kalkulacji ceny przedmiotu transakcji, 
 informacje dotyczące realizowanej przez podmioty powiązane strategii gospodarczej, 
 inne czynniki, jeżeli uwzględnione zostały przy finalizowaniu danej transakcji. 

W ocenie cen transferowych stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami 
powiązanymi, niezmiernie istotna jest strategia gospodarcza realizowana przez podmioty 
uczestniczące w transakcji. Potwierdzeniem przedstawionego stanowiska jest pismo 
Ministra Finansów z dnia 27 maja 2002 będące odpowiedzią na interpelację poselską. 
Zgodnie z jego treścią Minister wyjaśnił, „że w każdym przypadku transakcji dokonywa-
nej między podmiotami powiązanymi dochody podmiotów w niej uczestniczących mogą 
być oszacowane przez organy podatkowe jedynie wówczas, kiedy na warunki tych trans-

                                                     
 

4  Por. K. Tomaszewski: Transakcje firm powiązanych, Gazeta Prawna Nr 165/2002. 
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akcji (a w szczególności na ceny) wpływ mają właśnie te powiązania, a nie wyłącznie 
czynniki ekonomiczne. Jeżeli na warunki transakcji wpływ mają wyłącznie czynniki ryn-
kowe, w tym wynikające z przyjętej przez podmioty i ekonomicznie uzasadnionej strate-
gii gospodarczej realizowanej nawet przez kilka lat, warunki takie uznać należy za ryn-
kowe, a więc nie podlegające dla potrzeb podatkowych weryfikacji (szacowaniu) przez 
organy podatkowe.” 

W warunkach polskich przedsiębiorstw strategią często realizowaną są działania 
restrukturyzacyjne mające na celu oddzielenie sfery nieprodukcyjnej (głównie w zakresie 
usług wykonywanych na własne potrzeby) od produkcyjnej.  

W Polsce, na początku lat dziewięćdziesiątych, po systemowych zmianach w go-
spodarce i w związku z procesem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pojawiła się 
pilna potrzeba zmian struktur organizacyjnych firm. Typowe duże przedsiębiorstwo, 
kładące wprawdzie nacisk na działalność podstawową ma wiele wydziałów, działów  
i komórek pomocniczych. 

Wobec coraz bardziej nasilającej się konkurencji, będącej w szczególności kon-
sekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej strategią decydującą o pozycji na rynku 
jest specjalizacja i rozwijanie działalności podstawowej, kosztem aktywności w obszarach 
pomocniczych. 

Strategia ta polega na przekazywaniu zakresu działalności niektórych komórek 
organizacyjnych (wydziałów) wraz z pracownikami i majątkiem nowotworzonym spółkom 
prawa handlowego (outsourcing kapitałowy) lub wyspecjalizowanym podmiotom ze-
wnętrznym (outsourcing kontraktowy).  

Koncentracja na podstawowym przedmiocie działalności wraz z wyodrębnieniem 
pozostałych funkcji (wspomagających działalność podstawową) poza przedsiębiorstwo, 
zbudowanie grupy kapitałowej oraz „wprowadzenie” na rynek nowopowstałych spółek 
doprowadzić ma do zbudowania przejrzystej struktury organizacyjnej, łatwiejszej do 
zarządzania, wyodrębnienia centrów zysków i kosztów, oraz pozwolić na identyfikację 
obszarów generujących największe korzyści i koncentrację na nich. 

Realizacji opisanej powyżej strategii reorganizacji i restrukturyzacji towarzyszy  
z reguły szereg kosztów, które można określić mianem „kosztów restrukturyzacji”. Koszty 
te, ponoszone są zarówno przez restrukturyzowane przedsiębiorstwo, jak i przez nowo-
powstające spółki, i związane są przede wszystkim z przejmowanym majątkiem oraz  
z przejmowanymi pracownikami. Obciążenie wydzielanych spółek z ww. tytułów stanowi 
istotny czynnik, który w wpływa na efektywność działalności tych podmiotów.  

Obciążenie wydzielonych spółek z ww. tytułów stanowi jeden z elementów, któ-
ry brany jest pod uwagę przy negocjacjach w zakresie ustalania warunków współpracy 
pomiędzy podmiotami powstałej grupy kapitałowej.  

Realizowana przez daną grupę kapitałową strategia outsourcingu, a także wyni-
kające z niej koszty i korzyści dla podmiotów w niej uczestniczących, stanowi więc jeden 
z podstawowych elementów który powinien być uwzględniany w ocenie stosowanych cen 
transferowych. 
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Przykładem zastosowania przedstawionej powyżej strategii outsourcingu jako 
elementu uwzględnianego w stosowanych cenach transferowych są podmioty wchodzące 
w skład grupy kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. 

Genezy przyjęcia strategii należy szukać w połowie lat dziewięćdziesiątych.  
W okresie tym Zakłady Chemiczne przeżywały szereg trudności, w tym o charakterze 
finansowym, wynikających m.in. z załamania popytu na rynkach, niskiej efektywności 
produkcji, niewłaściwej struktury finansowania, zbyt dużego i nieefektywnego majątku. 
W celu uniknięcia dalszego pogarszania się sytuacji ekonomicznej ZCH Police zmuszone 
zostały do podjęcia kroków naprawczych. W efekcie w roku 1996 Zakłady Chemiczne 
zawarły z ówczesnymi wierzycielami ugodę bankową. Zgodnie z treścią zawartej ugody 
ZCH Police zobowiązały się podjąć działania niezbędne do naprawy przedsiębiorstwa oraz 
zapewnienia dobrej sytuacji finansowej i stałego rozwoju. Formalnym wyrazem tego 
zobowiązania był załącznik do ugody – „Program naprawczy”. Zakładał on m.in. koniecz-
ność przeprowadzenia kompleksowych zmian mających doprowadzić do zbudowania 
czytelnego, dającego szansę na sprawne zarządzanie układu organizacyjnego. Zmiany te 
miały polegać na pozostawieniu w strukturze Zakładów Chemicznych podstawowej dzia-
łalności produkcyjnej, przy jednoczesnym wydzieleniu służb nieprodukcyjnych poza 
strukturę przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji przyjętej strategii ZCH Police podjęły działania restruktury-
zacyjne mające na celu oddzielenie strefy nieprodukcyjnej (głównie w zakresie usług 
wykonywanych na własne potrzeby) od produkcyjnej.  

Działania te polegały na przekazywaniu zakresu działalności niektórych komórek 
organizacyjnych (wydziałów) wraz z pracownikami i majątkiem nowotworzonym spółkom 
prawa handlowego (outsourcing kapitałowy) lub wyspecjalizowanym podmiotom ze-
wnętrznym (outsourcing kontraktowy). Outsourcing kapitałowy dokonywany był przez 
ZCH Police samodzielnie (ZCH Police obejmowały 100% udział w kapitale nowopowsta-
łych spółek) lub wraz z inwestorem branżowym, który obejmował pakiet większościowy 
udziałów, przejmując zarządzanie daną spółką.  

Koncentracja na podstawowym przedmiocie działalności wraz z wyodrębnieniem 
pozostałych funkcji (wspomagających działalność podstawową) poza przedsiębiorstwo, 
zbudowanie struktury holdingowej oraz „wprowadzenie” na rynek nowopowstałych spół-
ek doprowadzić miały do zbudowania przejrzystej struktury organizacyjnej, łatwiejszej 
do zarządzania, wyodrębnienia centrów zysków i kosztów, oraz pozwolić na identyfikację 
obszarów generujących największe korzyści i koncentrację na nich. 

Realizując strategię outsourcingu, do końca roku 2002 ZCH Police utworzyły  
9 spółek ze 100% udziałem w kapitale zakładowym (Wrzos, Medika, Supra Agrochemia, 
Transtech, Kargo, Koncept, Centrum, Automatika, Remech), jedną spółkę z udziałem 
większościowym inwestora strategicznego (spółka Budchem, w której kapitale 51% 
udziałów posiada Budimex). 

Do najważniejszych korzyści wynikających z realizacji strategii w zakresie prze-
kształceń strukturalnych należą: 
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 usamodzielnienie spółek, które przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości ich kie-
rownictw, wymusza operatywność i nakłada odpowiedzialność za osiągane wyniki, 

 możliwość wyodrębnienia centrów zysków i koncentracji (zarówno Zakładów Che-
micznych jak i utworzonych spółek) na przynoszącej zysk działalności operacyjnej, 

 wzrost szybkości podejmowania decyzji operacyjnych spowodowany przeniesieniem 
do spółek centrów decyzyjnych,  

 korzystne zmiany w działalności spółek w stosunku do działalności zakładów (dąże-
nie do maksymalizacji zysku, uproszczenie struktury organizacyjnej, rentowność 
usług, wydajność pracy, redukcja kosztów, szybszy obieg informacji, lepsza organi-
zacja pracy, możliwości lepszego pomiaru efektywności i rachunku kosztów w spół-
kach), 

 możliwość prowadzenia elastycznej polityki kapitałowej poprzez zasilane kapitały 
spółek zależnych, odsprzedaż części udziałów, dopuszczanie do spółek nowych 
udziałowców. 

Mając na względzie przedstawione powyżej argumenty stwierdzić należy, iż wa-
runkiem skutecznego i zarazem bezpiecznego stosowania cen transferowych jako narzę-
dzia planowania podatkowego, jest rzetelnie opracowana dokumentacja podatkowa 
dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi. 

TRANSFER PRICES AS AN INNOVATIVE TAX PLANNING TOOL  
IN A CAPITAL GROUP 

This paper describes transfer prices as an instrument for tax optimisation  
in a capital group, discussing the legal bases regulating transfer price issues along with 
the documentation describing them. One of the significant parts of the documentation 
forming the rationale for applied transfer prices is an economic strategy implemented 
through a capital group. An example of a capital group where the rationale for applied 
transfer prices is the implementation of a capital outsourcing strategy is the group of 
subsidiary companies clustered around the Police Chemical Plants PLC. 

Transdlated by Artur Rzempała, Joanna Rzempała, Zdzisław Paweł Wojdyła 
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