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 Podwyższenie kapitału zakładowego a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen
transferowych?
Kwestią, która budzi w ostatnim czasie szereg wątpliwości interpretacyjnych wśród doradców
podatkowych oraz władz podatkowych jest to, czy na gruncie przepisów podatkowych dla
czynności związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego powinna zostać sporządzona
dokumentacja podatkowa.
W ostatnim czasie Dyrektora KIS wydał szereg interpretacji indywidualnych, w których
potwierdził, iż taki obowiązek istnieje. np. interpretacja indywidualna z dnia 29.03.2021 r.,
sygn. 0114-KDIP2-2.4010.29.2021.1.RK.
Podwyższenie kapitału zakładowego zdaniem Dyrektora KIS spełnia bowiem w jego ocenie
definicję transakcji na gruncie art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP. Co więcej, Dyrektor KIS
uznaje, iż podwyższenie kapitału zakładowego należy traktować jako „inną transakcję”,
dla której próg dokumentacyjny wynosi 2.000.000 PLN, a nie jako transakcję
finansową, dla której próg dokumentacyjny wynosi 10.000.000 PLN.
Zdaniem wielu doradców podatkowych, w tym moim, taka wykładnia spornych przepisów
jest wysoce kontrowersyjna, stoi w sprzeczności z ich wykładnią celowościową, a w
konsekwencji nieracjonalna oraz nadmiernie biurokratyczna. W przypadku bowiem
podwyższeń kapitału zakładowego, w tym przede wszystkim pieniężnych, trudno uznać, iż
taka czynność odbywa się na warunkach nierynkowych.
Powyższe oznacza, że jeżeli dokonali Państwo zwiększenia kapitału zakładowego, którego
wartość przekracza 2.000.000 PLN, to są Państwo zdaniem Dyrektora KIS zobowiązani do
sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz analizy porównawczej/analizy
zgodności.
Potencjalne konsekwencje z tyt. niesporządzenia dokumentacji cen transferowych dla
tej transakcji dotyczą głównie członków zarządu na gruncie KKS za niesporządzenie
dokumentacji cen transferowych oraz złożenie fałszywego oświadczenia o sporządzeniu cen
transferowych i rynkowości stosowanych cen.
Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym
zakresie.
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