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III. RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO
1.  Plusy i minusy zmian w podatkach w 2017 r.

Z początkiem roku ustawodawca wprowadził zmiany do naszego systemu po-
datkowego. W publikacji przedstawiamy przegląd wybranych zmian w prze-
pisach podatkowych wraz z oceną nowych regulacji.

+  
Korzystniejsza definicja podmiotów powiązanych kapitałowo

Podmioty powiązane ze sobą w sposób osobowy lub kapitałowy są w sposób szczególny 
traktowane w przepisach podatkowych. Dotyczy to w szczególności transakcji zawieranych 
pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dlatego istotne jest ustalenie, czy dane podmioty moż-
na uznać za powiązane, czy też nie. W tym zakresie w 2017 r. zostały wprowadzone pewne 
zmiany w definicji podmiotów powiązanych kapitałowo. Do końca 2016 r. podmiotami powią-
zanymi byli podatnicy, którzy posiadali w kapitale innego podmiotu udział w wysokości co 
najmniej 5%. Po zmianach, aby uznać podmioty za powiązane kapitałowo, udział ten powinien 
wynosić co najmniej 25% (art. 25 ust. 5a updof, art. 11 ust. 5a updop). Bez zmian pozostają na-
tomiast przepisy regulujące uznanie podmiotów za powiązane w sposób osobowy, np. przez 
osoby wykonujące funkcje nadzorcze czy zarządzające. Zmianom nie ulegają również przepi-
sy definiujące powiązania rodzinne.

Komentarz: Niewątpliwie zaletą wprowadzonych zmian jest zmniejszenie kręgu podatników 
zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podmioty powiązane, w tym po-
wiązane kapitałowo, są bowiem obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej doko-
nywanych transakcji.

+ Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych  
przez podmioty powiązane

Do końca 2016 r. dokumentacje podatkowe sporządzały obydwa podmioty powiązane będące 
stronami transakcji. W 2017 r. obowiązek ten ciąży na podatnikach, których przychody lub koszty 
w 2016 r. przekroczyły 2 mln euro. Może się zatem okazać, że tylko jedna strona transakcji będzie 
sporządzała dokumentację. Dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej 
wystarczające jest, jeśli wartości przychodów lub kosztów przekroczą próg 2 mln euro (art. 25a 
ust. 1 pkt 1 updof, art. 9a updop).

Mimo że ustawodawca nałożył obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych dla trans-
akcji zawieranych przez podatników, to przewidziana została sytuacja, w której podatnik jest 
obowiązany uczynić zadość temu wymaganiu, chociaż sam nie realizuje transakcji bezpośred-
nio. Dotyczy to transakcji zawieranych przez spółki niemające osobowości prawnej (spółki jaw-
ne, partnerskie, komandytowe oraz cywilne), gdzie podatnikami są ich wspólnicy. Ustawodawca 
przewidział możliwość sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wyznaczonego spośród 
nich wspólnika. Jednak niewywiązanie się przez niego z powierzonego zadania nie zwalnia po-
zostałych wspólników z obowiązku przedłożenia dokumentacji na żądanie organu podatkowego 
(art. 25a ust. 1g updof, art. 9a updop).




