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IPTPB3/423-507/13-7PM - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna 

Sygnatura IPTPB3/423-507/13-7PM 

Data 2014.03.06 

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot 

opodatkowania --> Opodatkowanie dochodu grup kapitałowych 

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Sprzedaż 

nieruchomości i praw majątkowych 

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot 

opodatkowania --> Podatkowe grupy kapitałowe 

Istota interpretacji 1. w zakresie braku możliwości określenia przez organy podatkowe ceny na 

warunkach rynkowych dla transakcji wewnątrz Podatkowej Grupy 

Kapitałowej.  

2. w zakresie skutków podatkowych z tytułu częściowo odpłatnie 

otrzymanych rzeczy lub praw.  

3. w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych nabytych odpłatnie.  

4. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której 

mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku 

z realizacją transakcji w ramach podatkowej grupy kapitałowej. 

 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 

r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 

770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że 

stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 19 grudnia 2013 r.) o 

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od 

osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z realizacją transakcji w ramach 

podatkowej grupy kapitałowej – jest prawidłowe. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 19 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej 

podatku dochodowego od osób prawnych. 

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 

Dnia 25 października 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji 

umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w dniu 27 września 2013 r. przez SA (jako spółkę 

dominującą) oraz osiem spółek zależnych. Pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej (dalej 

jako; „X” lub „Wnioskodawca”) rozpocznie się 1 stycznia 2014 r. 

Wnioskodawca zakłada, że przez cały okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej 

spełnione będą wymogi określone w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

niezbędne dla uznania X za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. 
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W okresie trwania PGK pomiędzy spółkami należącymi do X realizowane będą różne operacje 

gospodarcze, w tym transakcje odpłatnego zbycia składników majątkowych, w szczególności środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca nie wyklucza, że transakcje te mogą 

odbywać się na warunkach, które będą odbiegać od warunków rynkowych. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: 

1. Czy spółka wchodząca w skład X zbywająca rzeczy lub prawa majątkowe innej spółce z X 

kalkulując dochód lub stratę, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny transakcyjnej (tj. ceny ustalonej 

przez strony) nawet jeżeli cena odbiega od wartości rynkowej... 

2. Czy spółka wchodząca w skład X nabywająca rzeczy lub prawa majątkowe na warunkach 

odbiegających od rynkowych od innej spółki z X kalkulując dochód lub stratę, o których mowa w 

art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma obowiązku rozpoznania 

przychodu z tytułu częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw... 

3. Czy w przypadku przeprowadzenia transakcji odpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości 

niematerialnych prawnych w ramach X, spółka je nabywająca powinna rozpoznać ich wartość 

początkową w oparciu o cenę ich nabycia na podstawie przepisu art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych nie zaś na podstawie przepisu art. 16g ust. 1 pkt 1a ww. 

ustawy... 

4. Czy Wnioskodawca lub spółki tworzące X będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen 

transferowych rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z 

dokonywaniem transakcji (w tym odpłatnych zbyć składników majątkowych) pomiędzy spółkami 

wchodzącymi w skład X... 

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4. Natomiast w pozostałym zakresie 

zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. 

Zdaniem Wnioskodawcy, X ani spółki schodzące w skład X nie będą zobowiązane do sporządzania 

dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w związku z 

dokonywanymi w ramach X transakcjami. 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonujący 

transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ww. ustawy, 

są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej do takiej (takich) transakcji, obejmującej: 

a. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte 

aktywa i podejmowane ryzyko); 

b. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin 

zapłaty; 

c. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji; 

d. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość 

transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot; 

e. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji 

przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki; 

f. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści 

związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) 

o charakterze niematerialnym. 
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Powyższy obowiązek, na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

obejmuje: transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej 

równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota 

wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 

a. 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego 

zgodnie z art. 16 ust. 7; 

b. 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości 

niematerialnych i prawnych, albo 

c. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach. 

Definicja podmiotów powiązanych umieszczona w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, obejmuje m.in. podmioty krajowe, charakteryzujące się wskazanymi w ww. ustawie 

powiązaniami m.in. o charakterze kapitałowym, majątkowym oraz personalnym. 

W świetle powyżej wskazanych przepisów obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej 

transakcji powstaje w przypadku łącznego spełnienia następujących wymogów: 

a. stroną transakcji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych; 

b. transakcje realizowane są pomiędzy tym podatnikiem a podmiotami powiązanymi z nim w sposób, 

o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 

c. wartość transakcji pomiędzy podatnikiem a podmiotem powiązanym w danym roku przekroczyła 

progi wskazane w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że zgodnie z 

art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikiem są nie poszczególne spółki 

wchodzące w skład X, lecz X jako grupa spółek. Tym samym w przypadku transakcji realizowanych 

pomiędzy spółkami należącymi do X, nie jest spełniony pierwszy z wyżej wymienionych warunków 

niezbędny dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej. 

Co więcej, na mocy art. 11 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca 

wyraźnie wyłączył możliwość zastosowania przepisów dotyczących podmiotów powiązanych w 

odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. 

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do przygotowywania 

dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

dla transakcji realizowanych pomiędzy spółkami należącymi do X. Również same spółki wchodzące w 

skład X nie będą obowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. 

Powyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy znajduje również odzwierciedlenie w praktyce 

organów podatkowych m.in.: 

 w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 lipca 2013 r., znak: 

IPTPB3/423-159/13-3/GG, w której organ uznał prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie 

z którym: „w związku z realizowanymi transakcjami pomiędzy Spółkami P (dokowanymi w ramach 

P posiadającej status podatnika podatku dochodowego), P nie jest obowiązana do 

przygotowywania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: 

UPDOP)”; 

 w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2013 r., znak: 

ILPB3/423-154/13-8/AO, w której organ stwierdził, że: „w przypadku transakcji sprzedaży pomiędzy 

Spółką a spółkami wchodzącymi w skład PGK, niezależnie od poziomu cen, które będą stosowane 

przez członków PGK, nie będą one podlegały weryfikacji i szacowaniu przez organy podatkowe dla 
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celów podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast, Wnioskodawca nie będzie 

zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych”. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 

prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. 

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji 

podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej 

w tym zakresie oceny stanowiska Spółki. 

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego 

obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 


