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Kolejna interpretacja ogólna Ministra Finansów w 
sprawie cen transferowych (z 28 marca 2018 r.) 

 

Minister Finansów (MF) opublikował interpretację ogólną, która dotyczy obowiązku 
sporządzania dokumentacji podatkowej dla różnego rodzaju transakcji zawartych 
historycznie (w szczególności przed dniem wejścia w życie nowych przepisów o cenach 
transferowych, tj. 1 stycznia 2017 r.), a kontynuowanych po 1 stycznia 2017 r. 

W interpretacji tej MF wywodzi, że dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych 
w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń podlega obligatoryjnemu 
okresowemu przeglądowi i „aktualizacji”, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, tak, aby 
zawierała wszystkie aktualne za dany rok dane (zgodnie z tym zakresem dokumentacji, 
który dotyczy danego podatnika). 

Tu MF podaje przykłady transakcji finansowych (np. pożyczki czy poręczenia). Nawet, 
jeśli transakcje te nie zostały zawarte w danym roku, ale są w tym roku wykonywane 
(kontynuowane), to dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku 
rozpoczęcia transakcji podlega „przeglądowi” i „aktualizacji” w roku kontynuacji 
transakcji. Zatem jeśli np. w takiej transakcji dojdzie do zmiany wysokości 
oprocentowania, przedłużenia terminu spłaty, etc. to dokumentację należy 
„zaktualizować”. De facto oczywiście oznacza to, że dokumentację dla takiej 
kontynuowanej transakcji należy również po prostu „sporządzić” za np. 2017 r. i to 
zgodnie z przepisami, które obowiązują od 2017 r. (a nie zgodnie z przepisami 
historycznymi). 

Nawet zaś jeśli w transakcji nie dojdzie do istotnych zmian (np. wysokości 
oprocentowania), to i tak powinna być ona „zaktualizowana” np. poprzez wskazanie, że 
jest to dokumentacja za kolejny rok albo przez wskazanie, że przepływy finansowe z 
tytułu realizacji takiej transakcji są w danym roku inne niż w poprzednim.  

W interpretacjach indywidualnych wydawanych dla podmiotów pytających o konieczność 
sporządzania dokumentacji dla pożyczek, które zostały dokonane (wpłacone, postawione 
do dyspozycji) przed 1 stycznia 2017 r., o ile przy realizowaniu tych transakcji w 
kolejnych latach nie zachodziły istotne zmiany (np. zmiana dot. wysokości odsetek), MF 
twierdziło, że transakcje takie nie podlegają dokumentowaniu wedle przepisów z 2017 r.  
W interpretacji ogólnej MF zaostrzył podejście w tej sprawie. Oznacza ono, że dla każdej 
kwalifikującej się pożyczki „kontynuowanej” z lat poprzednich niezbędna jest 
dokumentacja cen transferowych. 
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