
Ideą kursu jest zapoznanie

uczestników z obszerną

tematyką cen transferowych.

Pomimo, że omawianych

będzie wiele tematów, każdy

dzień będzie dedykowany

szczególnemu zagadnieniu, w

naszej ocenie o wysokim

ryzyku podatkowym oraz

karnym skarbowym.

Zapraszam.

dr Jarosław F. Mika

CENY TRANSFEROWE 

2021

kurs stacjonarny

Po zakończeniu drugiego dnia, zorganizowany

zostanie quiz: „Ceny transferowe na wesoło”,

w którym można wygrać m.in. voucher na

bezpłatną weryfikację dokumentacji

podatkowej cen transferowych wraz z analizą

porównawczą. Każdy uczestnik quizu otrzyma

bezpłatną publikację Instytutu Cen

Transferowych wydaną nakładem Wolters

Kluwer lub C.H. BECK.

Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają

możliwość nabycia innych publikacji oferowanych

przez Instytut Cen Transferowych z 15% rabatem.

Bonus rabatowy będzie ważny przez 1 rok.
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SZCZEGÓŁY:

Dzień I (godzina 10:00-15:00)

Pierwszego dnia omówione zostaną w szczególności kwestie nowego limitu 500 000 zł

dedykowanego zarówno dla podmiotów powiązanych jak i pierwszy raz dla podmiotów

niepowiązanych.

Dzień II (godzina 10:00-15:00)

Drugiego dnia podejmiemy próbę przybliżenia istotnych elementów analizy cen transferowych,

która jest podstawą w ramach kontroli podatkowych do ustalania wysokości zobowiązania

podatkowego. Zaprezentujemy również wybrane bazy danych wykorzystywane przez podatników

do sporządzenia analiz porównawczych. Opowiemy również jak wygląda weryfikacja analiz

porównawczych z perspektywy kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.

Po zakończeniu drugiego dnia proponujemy kolację o godzinie 19:00. W trakcie spotkania

zorganizujemy quiz: Ceny transferowe na wesoło. Do wygrania będą następujące nagrody:

I. nagroda: voucher na bezpłatną weryfikację dokumentacji podatkowej cen transferowych

wraz z analizą porównawczą

II. nagroda: voucher na bezpłatne szkolenie do wykorzystania przez 1 rok

III. nagroda: voucher na bezpłatną godzinną konsultację w MS Teams.

Każdy uczestnik quizu otrzyma bezpłatną publikację Instytutu Cen Transferowych, wydaną

nakładem Wolters Kluwer lub CH BECK. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość

nabycia innych publikacji oferowanych przez Instytut Cen Transferowych z 15% rabatem. Bonus

rabatowy będzie ważny przez 1 rok.

Dzień III  (godzina 9:00- 14:00)

W trzecim dniu przedstawimy wersje interaktywną TPR. Wypełnionych zostanie kilka wybranych

transakcji ze zwróceniem uwagi na sytuację rozbieżności pomiędzy wynikiem na transakcji a

przedziałami rynkowymi. Trzeciego dnia zagadnienia dotyczące cen transferowych zostaną

również omówione w kontekście raportowania schematów podatkowych MDR.

Każda osoba, która weźmie udział w pełnym, 3 dniowym kursie otrzyma certyfikat potwierdzający

nabytą wiedzę.
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PROGRAM KURSU

Dzień I

Temat wiodący: Raje podatkowe oraz procedura należytej staranności z limitem 500 000 zł

Trener: dr Jarosław F. Mika

1. Nowe regulacje obowiązujące od 1.1.2021

1.1. Raje podatkowe

1.1.1.Rozszerzenie rodzaju transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w raju podatkowym

1.1.2. Nowe elementy dokumentacji podatkowej

• Katalog korzyści ekonomicznych

• Katalog korzyści podatkowych

1.2. Analiza porównawcza dla transakcji z rajem podatkowym

1.3.1. W jaki sposób wybrać próbę badawczą?

1.3.2. Która ze stron transakcji powinna zostać testowana?

1.3. Transakcje z nowym limitem 500 000 zł

1.3.1. Adresaci nowego obowiązku

1.3.2. W jaki sposób ustalać limity 500 000 zł dla transakcji z podmiotami powiązanymi?

1.3.3. W jaki sposób identyfikować limit 500 000 zł dla transakcji z podmiotami

niezależnymi?

1.3.4. Procedura należytej staranności

• Oświadczenie wiedzy

• Inne materiały źródłowe

• Procedura know your consumer

1.3.5. Sposób ujęcia danych w informacji TPR-C

1.4. Obowiązek publikacji strategii podatkowej

1.4.1. Podmioty zobowiązane do publikacji strategii podatkowej

1.4.2. Elementy strategii podatkowej

1.4.3. W jaki sposób przygotować strategię podatkową?

2. Przesłanki obowiązku raportowania cen transferowych

2.1. Podmioty powiązane

2.2. Limity transakcyjne

2.3. Podstawa identyfikacji limitów transakcyjnych
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3. Matryca transakcji kontrolowanych

3.1. W jaki sposób grupować transakcje grupowe?

3.2. Czy należy uznawać za transakcje kontrolowane tzw. zdarzenia?

4. Matryca transakcji innych niż transakcje kontrolowane

5. Metody szacowania cen transferowych

5.1. Hierarchiczność wyboru metod w latach 2016-2021

5.2. Sposób dostosowania metody do rodzaju transakcji

5.3. Metody podstawowe – omówienie, charakterystyka z przykładami

5.3.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

5.3.2. Metoda marży odprzedaży

5.3.3. Metoda koszt plus

5.3.4. Metoda podziału zysków

5.3.5. Metoda marzy transakcyjnej netto

5.4. Metody pozostałe
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Dzień II

Temat wiodący: Analiza cen transferowych

Trenerzy: Beata Rawa, dr Jarosław F. Mika

1. Analiza cen transferowych

1.1. Termin i formuła sporządzenia:

1.1.1. Price setting approach

1.1.2. Outcome setting approach

1.2. Wybór strony testowanej

1.3. Zastosowanie właściwej metody badawczej

1.3.1. Metoda addytywna

1.3.2. Metoda dedukcyjna

1.4. Wybór metody i wskaźnika rentowności

1.5. Obszar geograficzny badania. W jaki sposób dobrać właściwie rynek badawczy?

1.6. Kryteria zawężające

1.7. Wynik czy przedział rynkowy

1.8. Bazy danych wykorzystywane do przygotowania analiz porównawczych

1.9. Prezentacja analizy porównawczej dla wybranej transakcji

2. Analiza zgodności

2.1. W jakich przypadkach jest możliwe zastosowanie analizy zgodności?

2.2. Jakie są elementy analizy zgodności?

2.3. Jakie są źródła danych do zastosowania w analizie zgodności?

2.4. Omówienie analizy zgodności dla wybranej transakcji

3. Dokumentacja podatkowa local file

3.1. Analiza funkcjonalna. Dlaczego od 1.1.2019 jest jednym z kluczowych elementów local

file?

3.2. Kluczowe ryzyka związane z opracowaniem dokumentacji podatkowej

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wzór dokumentacji lokalnej.
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Dzień III

Temat wiodący nr 1: Informacja o cenach transferowych TPR

Trenerzy: Beata Rawa, dr Jarosław F. Mika

1. Formularz TPR. Jaki jest cel składania informacji o cenach transferowych?

2. Kluczowe ryzyka związane z wypełnianiem TPR

3. Jak wypełnić poprawnie?

Omówiony zostanie TPR dla czterech transakcji:

• materialnej

• usługowej

• finansowej

• znaku towarowego / know how

4. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze z zakresu cen transferowych

Temat wiodący nr 2: Schematy podatkowe w cenach transferowych

Trener: Paweł Rosiński

1. Schemat podatkowy – definicja i rodzaje

2. Przesłanki występowania schematów podatkowych

2.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego

2.2. Kryterium transgraniczne

2.3. Kryterium głównej korzyści

3. Cechy rozpoznawcze związane z cenami transferowymi

3.1. Safe harbour dla transakcji finansowych

3.2. Przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych

3.3. Przeniesienie funkcji, ryzyk lub aktywów

3.4. Transgraniczna płatność do podmiotu powiązanego z siedzibą w raju podatkowym

4. Przykłady schematów podatkowych w podmiotach powiązanych


