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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
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-

o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych,
ustawy
Ordynacja
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Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
Z poważaniem

(-) Mateusz Morawiecki

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu i trybu oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty
powiązane z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane oraz
określania dochodów podmiotów powiązanych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych w drodze oszacowania
Na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i
1693) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia regulują:
1)

sposób i tryb oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy
podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 23o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy
sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków, oraz

2)

sposób i tryb określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących
podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w drodze oszacowania
z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym określania wynagrodzenia
z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie
funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do oceny warunków ustalonych

z podmiotami, mającymi siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową oraz do określania wysokości dochodu (straty) podatników podatku dochodowego

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2018 r. poz. 92).
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od osób fizycznych w drodze oszacowania, wynikającego z warunków ustalonych
z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową.
3. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do transakcji właściwej zastępującej
transakcję kontrolowaną, jeśli organ podatkowy na podstawie art. 23o ust. 4 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzna, że w porównywalnych
okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną zawarłyby
inną transakcję lub inną czynność niż transakcja kontrolowana.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

wartości rynkowej – rozumie się przez to taką wartość, jaką ustaliłyby działające
w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane;

2)

wskaźniku finansowym – rozumie się przez to wynik zastosowania jednej z metod,
opisanych w § 10–§ 14, odzwierciedlający wzajemną relację wybranych pozycji
sprawozdania finansowego.
Rozdział 2
Kryteria porównywalności
§ 3. Przy weryfikacji warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami

powiązanymi w pierwszej kolejności organ podatkowy bada, czy niepowiązane podmioty
w danych okolicznościach ustaliłyby między sobą takie warunki, jakie zostały ustalone lub
narzucone między podmiotami powiązanymi, uwzględniając w szczególności następujące
kryteria porównywalności:
1)

cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,

2)

przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych
transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz
ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji
oraz ponoszenia danego ryzyka,

3)

warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu, lub innym dowodzie
dokumentującym te warunki,

4)

warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji,

5)

strategię gospodarczą

– w zakresie, w jakim kryteria te mają lub mogą mieć istotny wpływ na warunki ustalone lub
narzucone między podmiotami powiązanymi, zwane dalej „kryteriami porównywalności”.
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Rozdział 3
Analiza porównywalności
§ 4. Przeprowadzenie analizy porównywalności składa się z następujących etapów:
1)

określenie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą;

2)

analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego;

3)

analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej, jakie mogą mieć
wpływ na poziom ceny transferowej, biorąc pod uwagę pełnione funkcje, angażowane
aktywa (w tym pozabilansowe i kapitał ludzki) oraz ponoszone ryzyka oraz dokonanie
wyboru podmiotu badanego (jeśli wymaga tego zastosowanie najbardziej odpowiedniej
metody);

4)

weryfikacja, czy istnieją wewnętrzne dane porównawcze, które mogą zostać
wykorzystane na potrzeby analizy porównywalności;

5)

identyfikacja dostępnych zewnętrznych źródeł danych porównawczych;

6)

wybór najbardziej odpowiedniej metody oraz wskaźnika finansowego (jeśli analiza
wskaźnika finansowego jest niezbędna do prawidłowego zastosowania najbardziej
odpowiedniej metody);

7)

analiza dostępnych danych porównawczych, w szczególności pod kątem ich
porównywalności z badaną transakcją;

8)

dokonanie korekt, jeśli są one niezbędne do uzyskania wyższego stopnia
porównywalności danych porównawczych do badanej transakcji kontrolowanej;

9)

kalkulacja wyników analizy porównywalności oraz ich interpretacja.
§ 5. 1. Za porównywalne uznać można takie transakcje, w których żadna

z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie mogłaby
w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub można
dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich
różnic.
2. Oceniając porównywalność transakcji bierze się pod uwagę jedynie te różnice
pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami, które mają znaczący wpływ na
poziom ceny transferowej, określonej za pomocą najbardziej odpowiedniej metody
w transakcji kontrolowanej.
§ 6. 1. Jeśli wynikiem analizy porównywalności jest wiele obserwacji, to w celu
ograniczenia wpływu różnic w porównywalności danych porównawczych z danymi
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z transakcji kontrolowanej na wynik analizy porównywalności i określenia przedziału
rynkowego dopuszcza się wykorzystanie miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej.
2. Jeśli rezultatem analizy porównywalności jest przedział wyników, to w celu
określenia jednej wartości rynkowej wybiera się punkt z przedziału, biorąc pod uwagę
w szczególności:
1)

funkcje, ryzyka i aktywa (w tym pozabilansowe i kapitał ludzki) podmiotu badanego
w odniesieniu do funkcji, ryzyk i aktywów porównywalnych podmiotów lub transakcji;

2)

istotne okoliczności transakcji kontrolowanej – w zakresie, w jakim te okoliczności
mogą mieć wpływ na poziom ceny transferowej;

3)

stosowaną przez podmiot powiązany strategię gospodarczą – w zakresie, w jakim może
mieć ona wpływ na poziom ceny transferowej.
§ 7. 1. Organ podatkowy określa wartość rynkową przedmiotu transakcji kontrolowanej

w oparciu o dostępne dla tych organów informacje, mogące mieć wpływ na określenie tej
wartości.
2. Przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej oraz
określaniu na tej podstawie dochodu lub straty podatnika organ podatkowy zapewnia
podatnikom możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności,
przedstawienia tym organom dokumentów, notatek oraz innych danych, na podstawie których
dokonywana była kalkulacja ceny transferowej.
3. Przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej organ
podatkowy nie bierze pod uwagę okoliczności, które nie mogły być znane stronom transakcji
kontrolowanej w dniu jej zawarcia, a które, jeśli byłyby znane, mogłyby powodować
określenie przez strony wyższej lub niższej wartości przedmiotu takiej transakcji.
4. Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu transakcji kontrolowanej została ustalona na
podstawie informacji lub danych finansowych dotyczących zdarzeń przyszłych, w tym
prognoz finansowych, to w celu weryfikacji wartości rynkowej przedmiotu transakcji
kontrolowanej należy ocenić, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę przy
kalkulacji wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej nie odbiegają znacząco od
rzeczywistych danych i informacji finansowych. W razie znaczącej rozbieżności pomiędzy
danymi i informacjami prognozowanymi a rzeczywistymi w trakcie roku obrotowego należy
ponownie skalkulować wartość przedmiotu transakcji kontrolowanej, jeśli postąpiłyby tak
podmioty niepowiązane.
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5. Przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej organ
podatkowy i podatnik ujawnia źródło danych porównywalnych oraz wszelkie inne
informacje, które są konieczne do oceny porównywalności transakcji zawartych między
podmiotami niepowiązanymi z transakcją kontrolowaną.
§ 8. 1. Jeżeli w transakcji kontrolowanej ustalone zostały warunki mniej korzystne od
warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, a jednocześnie w innej transakcji
kontrolowanej między tymi samymi podmiotami powiązanymi określone zostaną warunki
bardziej korzystne, szacując wysokość dochodu (straty) uwzględnia się fakt, czy mniejsze
korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi
korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną.
2. Jeżeli w wyniku transakcji kontrolowanych podmiot powiązany wykaże w jednym
roku podatkowym dochód niższy, niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały ustalone
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, a w następnym roku podatkowym wykaże w wyniku
transakcji kontrolowanych dochód wyższy niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały
ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, szacując wysokość dochodu (straty)
uwzględnia się fakt, czy niższy dochód uzyskany w jednym roku podatkowym
kompensowany jest wyższym dochodem w następnym roku podatkowym.
3. Jeżeli podmiot powiązany ustalił warunki w sposób wskazany w ust. 1 lub 2, ocenie
podlega przygotowane przez podmiot powiązany uzasadnienie wskazujące na to, że:
1)

mniejsze korzyści z jednej transakcji kontrolowanej są równoważone większymi
korzyściami wynikającymi z innej transakcji kontrolowanej – w przypadku warunków
ustalonych w sposób wskazany w ust. 1 lub

2)

niższy dochód w jednym roku podatkowym jest równoważony wyższym dochodem
w następnym roku podatkowym – w przypadku warunków ustalonych w sposób
wskazany w ust. 2.
Rozdział 4
Metody
§ 9. 1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny

przedmiotu transakcji kontrolowanej z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach
przez podmioty niepowiązane i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu
transakcji kontrolowanej.
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2. Porównania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje
dany podmiot na porównywalnym rynku z podmiotami niepowiązanymi (wewnętrzne
porównanie cen), lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach
niepowiązane podmioty (zewnętrzne porównanie cen).
§ 10. 1. Metoda ceny odprzedaży polega na kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od
podmiotu powiązanego w drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej usługi do
podmiotu niepowiązanego o marżę ceny odprzedaży.
2. Marża ceny odprzedaży powinna zapewnić podmiotowi odprzedającemu pokrycie
jego kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z odprzedażą przedmiotu transakcji
kontrolowanej oraz zapewnić zysk, odpowiedni do pełnionych przez ten podmiot funkcji,
angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka.
3. Rynkową wartość marży ceny odprzedaży ustala się poprzez odniesienie do poziomu
marży, jaką podmiot powiązany stosuje w porównywalnych transakcjach zawieranych
z podmiotami niepowiązanymi, lub marży stosowanej w porównywalnych transakcjach przez
podmioty niepowiązane.
§ 11. 1. Metoda koszt plus polega na ustaleniu ceny przedmiotu transakcji
kontrolowanej na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, kalkulowanego
w odniesieniu do bazy kosztowej.
2. Przez bazę kosztową rozumie się sumę kosztów bezpośrednio lub pośrednio
związanych z wytworzeniem we własnym zakresie lub nabyciem przedmiotu transakcji
kontrolowanej.
3. Rynkową wartość narzutu zysku w stosunku do określonej bazy kosztowej ustala się
poprzez odniesienie do poziomu narzutu zysku, jaki ten sam podmiot stosuje
w porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi w odniesieniu do takiej
samej bazy kosztowej, lub narzutu zysku stosowanego w porównywalnych transakcjach przez
podmioty niepowiązane w odniesieniu do porównywalnej bazy kosztowej.
§ 12. 1. Metoda podziału zysków polega na określeniu łącznych zysków, jakie
w związku z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziału
tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału
podmioty niepowiązane, w szczególności uwzględniając pełnione przez strony transakcji
kontrolowanej (kontrolowanych) funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa.
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2. Podziału zysków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez określenie
przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów
związanych z daną transakcją kontrolowaną (transakcjami kontrolowanymi). W przypadku
gdy tak określone koszty przekraczają związaną z nimi sumę przychodów, podziałowi
podlega strata.
3. Proporcjonalnego podziału zysków dokonuje się za pomocą:
1)

analizy rezydualnej albo

2)

analizy udziału.
§ 13. 1. Metoda marży transakcyjnej netto polega na określeniu wskaźnika finansowego,

odzwierciedlającego relację zysku netto, jaki uzyskuje podmiot powiązany w transakcji
kontrolowanej, do odpowiedniej bazy.
2. Zysk netto, o którym mowa w ust. 1, określa się poprzez odliczenie od przychodu
osiągniętego w wyniku transakcji kontrolowanej kosztów związanych z realizacją tej
transakcji. Jeśli na potrzeby kalkulacji zysku netto zasadne jest uwzględnienie kosztów,
których przypisanie bezpośrednio do danej transakcji nie jest możliwe, przypisania takich
kosztów dokonuje się za pomocą zastosowania klucza alokacji, który w racjonalnie najlepszy
sposób odzwierciedla proces tworzenia wartości w transakcji kontrolowanej.
3. Bazę, o której mowa w ust. 1, stanowić mogą w szczególności przychody, koszty,
aktywa albo elementy przychodów, kosztów lub aktywów.
4. Wyboru odpowiedniego wskaźnika finansowego dokonuje się przy uwzględnieniu
specyfiki branży oraz istotnych okoliczności transakcji.
5. Rynkową wartość wskaźnika finansowego ustala się poprzez odniesienie do poziomu
wskaźnika finansowego:
1)

jaki uzyskuje podmiot w porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi
w odniesieniu do tej samej bazy, albo

2)

uzyskiwanego w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane
w odniesieniu do porównywalnej bazy albo

3)

uzyskiwanego przez podmioty, prowadzące działalność porównywalną do zakresu
badanej transakcji w odniesieniu do porównywalnej bazy.
§ 14. 1. Dokonując wyboru innej metody, w tym technik wyceny, o której mowa

w art. 23p ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
bierze się pod uwagę czy wybrana inna metoda spełnia łącznie następujące kryteria:
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1)

wybrana inna metoda jest powszechnie stosowana do badania danego typu transakcji lub
w danej branży;

2)

stosowanie innej metody oparte jest o dane dostępne dla podatnika i dla organów
podatkowych;

3)

istnieje faktyczna możliwość przeprowadzenia weryfikacji rezultatu uzyskanego za
pomocą wybranej innej metody na potrzeby oceny warunków ustalonych lub
narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
2. Przed zastosowaniem innej metody, o której mowa w art. 11d ust. 2 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uzasadnić, że wybrana
inna metoda jest najbardziej odpowiednia oraz wykazać spełnienie przesłanek do jej
zastosowania, wskazanych w ust. 2.
3. Jeżeli za inną metodę została uznana technika wyceny, weryfikacja ceny transferowej
z zastosowaniem tej techniki wyceny powinna zostać przeprowadzona łącznie na
następujących zasadach:
1)

analiza uwzględnia kryteria porównywalności w zakresie, w jakim te czynniki mogą
mieć wpływ na warunki ustalone lub narzucone między podmiotami powiązanymi;

2)

w przypadku, gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga oparcia analizy o prognozy –
w pierwszej kolejności stosuje się prognozy sporządzone dla celów planowania
finansowego;

3)

wielkości bądź wskaźniki stosowane w kalkulacji wartości rynkowej przedmiotu
transakcji kontrolowanej powinny odpowiadać wartości rynkowej;

4)

w przypadku, w którym prawidłowe zastosowanie techniki wyceny wymaga
zastosowania czynnika dyskontującego:
a)

wybór czynnika dyskontującego uwzględnia sposób, w jaki wyceniany przedmiot
transakcji kontrolowanej generuje przepływy pieniężne,

b)

wysokość czynnika dyskontującego uwzględnia poziom ryzyka biznesowego
podmiotu powiązanego oraz poziom wahania przyszłych przepływów pieniężnych
generowanych przez wyceniany przedmiot transakcji kontrolowanej;

5)

analiza uwzględnia oczekiwany przez każdą ze stron transakcji kontrolowanej poziom
wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej.
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Rozdział 5
Restrukturyzacja działalności
§ 15. Przez restrukturyzację działalności rozumie się znaczącą zmianę relacji
handlowych lub finansowych, wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami
powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów lub ryzyk, włączając w to również
zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków lub przeniesienie
potencjału do generowania zysku.
§ 16. 1. Badanie warunków ustalonych lub narzuconych w ramach lub w wyniku
restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie
ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane obejmuje weryfikację warunków
ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi w wyniku restrukturyzacji,
w tym zasadność wprowadzenia i wysokość wynagrodzenia wypłaconego w ramach
restrukturyzacji.
2. Badania, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie analizy faktycznie
ustalonych lub narzuconych warunków, jak również zdolności podmiotów powiązanych do
realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji, ponoszenia ryzyk oraz
zaangażowania aktywów.
3. Badanie warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku restrukturyzacji obejmuje
następujące etapy:
1)

identyfikację relacji handlowych lub finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi
przed i po restrukturyzacji, obejmującą:
a)

prawidłową

identyfikację

faktycznych

transakcji,

składających

się

na

restrukturyzację, w szczególności poprzez określenie faktycznych funkcji, ryzyk
i aktywów podmiotów powiązanych przed i po restrukturyzacji, w tym zdolności
podmiotów powiązanych do realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji
funkcji, ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów,
b)

analizę przyczyn gospodarczych przeprowadzonej restrukturyzacji, jak również
oczekiwanych w wyniku restrukturyzacji korzyści, w szczególności synergii,

c)

analizę opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych;

2)

określenie skutków podatkowych faktycznych transakcji;

3)

określenie, czy w rezultacie restrukturyzacji doszło do przeniesienia potencjału do
generowania zysku, np. wskutek przeniesienia wartościowych aktywów lub praw do
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tych aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych lub rozwiązania lub
znaczącego renegocjowania istniejących umów lub przeniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa;
4)

określenie, po uwzględnieniu pkt 1–3, czy należna jest opłata z tytułu restrukturyzacji,
uwzględniająca wartość przeniesionego potencjału do generowania zysku;

5)

jeśli opłata jest należna, określenie jej wysokości, w szczególności przy uwzględnieniu:
a)

przychodów i zysków jakie mogły być oczekiwane przez podmiot przenoszący,
jeśli do restrukturyzacji by nie doszło,

b)

obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z innych przepisów prawa, przy
czym takie odszkodowanie podlega ocenie w świetle tego czy w danych
okolicznościach podmioty niepowiązane zgodziłyby się na takie odszkodowanie
i czy odszkodowanie przewidziane w innych przepisach prawa nie jest za wysokie
albo za niskie w stosunku do odszkodowania, na które zgodziłyby się w danych
okolicznościach podmioty niepowiązane,

c)

relacji między opłatą z tytułu restrukturyzacji a oczekiwanymi przez podmiot
przenoszący przychodami z transakcji z podmiotem przejmującym.

§ 17. W celu weryfikacji warunków restrukturyzacji pozostałe przepisy rozporządzenia
stosuje się odpowiednio.
§ 18. 1. Jeżeli w ramach restrukturyzacji przenoszone są wartości niematerialne
i prawne lub korzyści o istotnej ekonomicznie wartości, wówczas do określenia opłaty
z tytułu restrukturyzacji stosuje się metodę opartą o wycenę przyszłych oczekiwanych
korzyści ekonomicznych generowanych przez przenoszone funkcje lub aktywa.
2. Analiza za pomocą metody, o której mowa w ust. 1 łącznie:
a)

uwzględnia perspektywę podmiotu przenoszącego oraz podmiotu przejmującego,

b)

jest przeprowadzana przy założeniu pełnej transparentności informacyjnej między
podmiotem przenoszącym a podmiotem przejmującym,

c)

jest przeprowadzana przy założeniu, że podmiot przenoszący oraz podmiot
przejmujący kierują się racjonalnością ekonomiczną.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wycenie podlegają wszystkie przenoszone
funkcje wraz z przypisanymi do nich ryzykami, korzyściami, szansami, aktywami oraz
usługami.
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4. Metodę określoną w ust. 1 stosuje się w przypadku, w którym żadna z metod
wskazanych w § 9–§ 13 nie spełnia kryteriów uznania jej za najbardziej odpowiednią metodę
do określenia rynkowej wartości opłaty z tytułu restrukturyzacji.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku2).
MINISTER FINANSÓW

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu
określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia
10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 1 pkt 6 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. ...).
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23v ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. …, zwanej dalej „ustawą o
PIT”), minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób i tryb oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy
podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 23o ustawy o PIT, z warunkami, jakie
ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych
warunków, oraz
2) sposób i tryb określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących
podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w drodze oszacowania
z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 23p ust. 1–3 ustawy o PIT, w tym
określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi
istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka
uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje spełnienie tego obowiązku.
Przepisy art. 23o–23p oraz art. 23u ustawy o PIT oraz projektowanego rozporządzenia
stanowią podstawę dla określania przez organy podatkowe dochodu lub straty podmiotów
powiązanych w drodze oszacowania.
Przyczyny i potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia
zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą
podmioty niepowiązane
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób
fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego
opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176) traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r.
Wobec tego istnieje potrzeba wydania nowego rozporządzenia wykonawczego dla regulacji
ustawowych z zakresu cen transferowych, które zastąpi ww. rozporządzenie.
Projektowane rozporządzenie uwzględni dostosowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej regulacji wykonawczych w zakresie cen transferowych do zmieniającego się
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otoczenia prawnego. Od momentu ostatniej nowelizacji przepisów wykonawczych
dotyczących sposobu stosowania zasady ceny rynkowej w transakcjach między podmiotami
powiązanymi w międzynarodowym otoczeniu prawnym zaszły istotne zmiany, jeżeli chodzi
o postrzeganie zasady ceny rynkowej oraz sposobu jej stosowania. Chodzi tutaj przede
wszystkim o prace OECD w zakresie projektu BEPS dotyczącego zwalczania erozji podstawy
opodatkowania i transferowania zysków. Rozwiązania wypracowane w ramach tego projektu
zostały w dniu 10 lipca 2017 r. zaimplementowane przez Organizację Współpracy
Gospodarczej

i

Rozwoju

(zwana

dalej:

„OECD”)

w

formie

opublikowanych

zaktualizowanych „Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw
międzynarodowych i administracji podatkowych” (zwane dalej: „Wytyczne OECD”).
Dokonana aktualizacja miała na celu ujęcie w Wytycznych OECD w sposób kompleksowy
dorobku OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu
zysków (ang. BEPS) w obszarze transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Mechanizmy

przewidziane

w

zaktualizowanych

Wytycznych

OECD

takie

jak

doprecyzowanie kwestii recharakteryzacji transakcji oraz pominięcia przez organ podatkowy
skutków podatkowych transakcji oraz dopuszczenie technik wyceny do weryfikacji
rynkowości warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi zostały wprowadzone do
polskiego systemu prawnego poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Projektowane rozporządzenie określa m.in. sposób w jaki ww. rozwiązania
powinny być stosowane zarówno przez podatników, jak i przez organy podatkowe.
Najważniejsze zmiany wprowadzane niniejszym projektem rozporządzenia obejmują:
1.

[podkreślenie znaczenia w analizie rynkowości transakcji analizy całokształtu
warunków między podmiotami powiązanymi] W projekcie podkreślone zostało
znaczenia jakie dla analizy rynkowości transakcji ma analiza całokształtu warunków
ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi – weryfikacja rynkowej
wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej i oszacowanie wysokości dochodu lub
straty powinny zostać poprzedzone oceną całokształtu warunków ustalonych bądź
narzuconych między podmiotami powiązanymi, aby rozstrzygnąć czy racjonalnie
działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na zawarcie
danej transakcji na danych warunkach. Ponadto, w celu uproszczenia przepisów
w projekcie nie precyzuje się zasad przeprowadzania analizy porównywalności dla
szczególnych

rodzajów

transakcji

dotyczących

np.

finansowania,

wartości

niematerialnych i prawnych, wydatków na reklamę. Dopuszcza się w ten sposób
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możliwość uwzględnienia przez podatnika tych okoliczności związanych z konkretnym
przypadkiem transakcji, które są dla niego istotne mając jednocześnie na uwadze zasady
przeprowadzania badania rynkowości transakcji wywodzone z brzmienia przepisów
ogólnych.
2.

[obowiązek rekalkulacji wartości transakcji w przypadku znaczącego odchylenia
danych rzeczywistych od danych prognozowanych] Wprowadza się obowiązek
ponownego skalkulowania wartości przedmiotu transakcji w trakcie roku podatkowego,
w razie znaczącej rozbieżności pomiędzy danymi i informacjami prognozowanymi
a rzeczywistymi, jeśli postąpiłyby tak podmioty niepowiązane.

3.

[zdefiniowanie „szóstej metody wyceny” oraz metody dla wyceny exit fee] W związku
ze zniesieniem pierwszeństwa dla stosowania tzw. metod tradycyjnych i metod zysku
transakcyjnego OECD i dopuszczeniem stosowania „szóstej metody” będącej metodą
wybraną przez podatnika, projekt wprowadza kryteria, jakie powinna spełniać taka inna
metoda oraz w jaki sposób powinna być stosowana, aby zapewnić zgodność analizy
z zasadą ceny rynkowej. Wprowadza się również metodę dla kalkulacji opłaty z tytułu
restrukturyzacji, w przypadku gdy w ramach restrukturyzacji przenoszone są istotne
wartości niematerialne i prawne lub istotne korzyści.

4.

[uproszczenie definicji metod cen transferowych] Uproszczone zostały definicje
poszczególnych metod cen transferowych, tak aby zapewnić ich spójność z Wytycznymi
OECD.

5.

[rozszerzenie zakresu kompensaty oraz obowiązek jej uzasadnienia] Dokonuje się
rozszerzenia

dotychczas

obowiązującej

zasady kompensaty warunków

między

podmiotami powiązanymi o możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego
z transakcji kontrolowanych w jednym roku podatkowym z wyższym dochodem
z transakcji kontrolowanych w następnym roku podatkowym oraz wprowadza się
obowiązek uzasadnienia i wyceny kompensaty warunków.
6.

[zakaz używania secret comparables] Wprowadza się zasadę, która mówi o tym, że
zarówno organ podatkowy jak i podatnik nie mogą ustalać wartości rynkowej na
podstawie danych, których źródło nie jest znane drugiej stronie. Wprowadza się zasadę,
że druga strona postępowania powinna mieć zapewnionych dostęp do informacji, które
pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria porównywalności.
Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych, jak i dla
podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do
zweryfikowania przez drugą stronę postępowania.
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7.

[uporządkowanie etapów i sposobu przeprowadzenia analizy porównywalności]
Projekt precyzuje i porządkuje etapy analizy porównywalności mającej na celu ustalenie
wartości przedmiotu transakcji zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Ponadto, potwierdza się
możliwość wykorzystania w analizie miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej oraz precyzuje kryteria, które należy wziąć pod uwagę wybierając punkt
z przedziału otrzymanego w wyniku zastosowania tych miar.

8.

[doprecyzowanie

definicji

restrukturyzacji

oraz

sposobu

jej

badania]

Doprecyzowana została definicja restrukturyzacji oraz określone zostały etapy badania
rynkowości tego typu transakcji, w tym okoliczności dla wyznaczenia wynagrodzenia
z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod
uwagę przy ustalaniu jego wysokości. Doprowadzono w ten sposób do zgodności
przepisów wykonawczych w tym zakresie ze standardami Wytycznych OECD.
Projektowane Rozporządzenie stanowi niejako instrukcję zarówno dla podatników jak
i organów podatkowych w jaki sposób przeprowadzić proces badania rynkowości transakcji.
Podkreśleniu wymaga fakt, iż wszystkie etapy takiego badania wskazane w Rozporządzeniu
powinny zostać wzięte pod uwagę, aby prawidłowo wykonać ten proces. Ponadto, w celu
uproszczenia przepisów zrezygnowano z powtarzania zapisów ustawowych oraz bardzo
szczegółowego normowania sposobu badania rynkowości określonych rodzajów transakcji
tak, aby w takich przypadkach dać możliwość do powołania się na standardy Wytycznych
OECD i umożliwić elastyczność takiego badania dostosowaną do faktów i okoliczności danej
transakcji kontrolowanej.
Proponowane rozwiązania stanowią element procesu uproszczenia przepisów podatkowych,
zgodnie z kierunkami wskazanymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Strategia akcentuje nowe, partnerskie
podejście w relacjach pomiędzy administracją podatkową a przedsiębiorcami, wyrażające się
w filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym. Należy
podkreślić, że przedłożony projekt rozporządzenia w sposób istotny zwiększa przejrzystość
prawa podatkowego i jego stosowania.
2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Zakres regulacji (Rozdział 1 § 1 Rozporządzenia)
Przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią przepisy wykonawcze dla 23o–23p oraz
art. 23u ustawy o PIT.
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Projektowane rozporządzenie reguluje zatem sposób w jaki należy dokonywać weryfikacji
warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym między
podatnikiem a jego zagranicznym zakładem), w jaki sposób zapewniać zgodności tych
warunków z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane oraz w jaki
sposób szacować rynkową wartość przedmiotu transakcji kontrolowanej i na tej postawie
wysokość dochodu lub straty podmiotów powiązanych.
Sposoby i tryby opisane w projektowanym rozporządzeniu mają również zastosowanie do
transakcji zawartych z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową oraz do transakcji zastępującej transakcję kontrolowaną,
w sytuacji kiedy organ podatkowy uzna, że w danych okolicznościach racjonalnie działające
podmioty niepowiązane zawarłyby inną transakcję niż transakcja kontrolowana.
Warto podkreślić, że projektowane rozporządzenie jest skierowane nie tylko do organów
podatkowych, ale również do podatników, którzy będą chcieli dokonać samodzielnie oceny
rynkowego charakteru transakcji.
Uregulowanie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysków

podmiotów

powiązanych

jest

natomiast

przedmiotem

odrębnego

rozporządzenia.
2.2. Słowniczek (Rozdział 1 § 2 Rozporządzenia)
W §2 zostały zamieszczone definicje legalne pojęć, które używane są w Rozporządzeniu.
W paragrafie tym zostały zdefiniowane pojęcia „wartości rynkowej” oraz „wskaźnika
finansowego”.
Wprowadzenie definicji „wartości rynkowej” podyktowane jest koniecznością zapewnienia
jednoznacznego rozumienia tego pojęcia na potrzeby analizy rynkowości transakcji. Pojęcie
to bowiem przykładowo w zależności od przyjętego standardu wyceny może być rozumiane
w odmienny sposób. Na potrzeby analizy rynkowości transakcji wartość rynkowa referuje
bezpośrednio do standardu wyceny określonego w Wytycznych OECD tj. zasady ceny
rynkowej.
Pojęcie „wskaźnika finansowego” jest natomiast rozumiane w Rozporządzeniu w kontekście
zastosowania metod cen transferowych jako wynik wybranej do wyceny metody.
Znaczenie pozostałych pojęć funkcjonujących w Rozporządzeniu powinno być wywodzone
na podstawie definicji i przepisów zamieszczonych w Rozdziale 4b ustawy o PIT.
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2.3. Zasady ogólne dla badania warunków między podmiotami powiązanymi, kryteria
porównywalności (Rozdział 2 § 3 Rozporządzenia)
Przepisy §3 mają na celu przyznanie w analizie rynkowości transakcji pierwszeństwa dla
analizy całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami
powiązanymi. Zarówno podatnik, jak i organ podatkowy, nie powinni się ograniczać przy
badaniu rynkowości transakcji wyłącznie do badania warunku, jakim jest cena transferowa
w transakcji kontrolowanej, ale również powinni zbadać całokształt warunków ustalonych
bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi pod takim kątem czy racjonalnie
działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na zawarcie
takiej samej transakcji na danych warunkach.
Przepisy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia umożliwiały takie podejście w oparciu
o ogólnie sformułowaną w §6 ust. 1 zasadę. Przeniesienie tego przepisu na początek
projektowanego rozporządzenia podkreśla wagę, jaką badanie całokształtu warunków
ustalonych w transakcji kontrolowanej ma dla analizy rynkowości transakcji realizując
jednocześnie sposób interpretowania zasady ceny rynkowej przewidziany w Wytycznych
OECD.
W

ust.

1 określono

ponadto,

kryteria porównywalności,

które

powinny zostać

w szczególności wzięte pod uwagę podczas badania całokształtu warunków ustalonych
w transakcji kontrolowanej. Kryteria te pozwalają na poprawną identyfikację transakcji
kontrolowanej tak, aby m.in. określić jej rzeczywistą treść ekonomiczną, co posłuży następnie
do zweryfikowania warunków, na których zwarta została transakcja kontrolowana
z warunkami, na które zgodziłyby się podmioty niepowiązane, a w dalszej kolejności do
poszukiwania porównywalnych transakcji zawieranych między podmiotami niepowiązanymi
i dokonania porównania w ramach analizy porównywalności opisanej w Rozdziale 3
projektowanego Rozporządzenia. Kryteria te są tożsame z czynnikami porównywalności
określonymi w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu i bazują na czynnikach
wymienionych w pkt 1.35 Wytycznych OECD z 2017 r. Kryteria te znajdują rozwinięcie
w dalszej części Rozdziału I Wytycznych OECD z 2017 r. w związku z tym w celu
uproszczenia przepisów zrezygnowano z ich tłumaczenia i umieszczenia w projektowanym
Rozporządzeniu umożliwiając tym samym sięgnięcie do oryginalnego tekstu Wytycznych
OECD.
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2.4. Analiza porównywalności (Rozdział 3 § 4–6 Rozporządzenia)
§4
Przepisy § 4 projektowanego Rozporządzenia określają elementy składowe analizy
porównywalności tj. analizy mającej na celu znalezienie transakcji porównywalnych i na ich
podstawie zweryfikowanie ceny transferowej pod kątem tego czy jest zgodna z zasadą ceny
rynkowej. Elementy te zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych OECD (pkt 3.4).
Z istotnych zmian w etapach analizy w odniesieniu do przepisów dotychczas obowiązującego
Rozporządzenia należy wskazać dodanie jako pierwszego etapu analizy porównywalności
etapu obejmującego zdefiniowanie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą. Wybrany
okres powinien zależeć od faktów i okoliczności sprawy i nie musi być to zawsze okres
jednego roku. Informacja o okresie, za który przeprowadzana jest analiza determinuje sposób
podejścia do dalszych jej etapów oraz jest istotna z punktu widzenia wyboru danych
porównawczych i interpretacji wyników analizy.
Pozostałe etapy zostały zmodyfikowane w odniesieniu do przepisów dotychczas
obowiązującego Rozporządzenia w taki sposób, aby były bardziej czytelne i zrozumiałe dla
podatników oraz odzwierciedlały praktykę.
W celu uproszczenia przepisów w projekcie Rozporządzenia odchodzi się od precyzowania
zasad przeprowadzania analizy porównywalności dla szczególnych rodzajów transakcji
dotyczących np. finansowania, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na reklamę.
Dopuszcza się w ten sposób możliwość uwzględnienia przez podatnika tych warunków
związanych z konkretnym przypadkiem transakcji, które są dla niego istotne mając
jednocześnie na uwadze zasady przeprowadzania badania rynkowości transakcji wywodzone
z brzmienia przepisów ogólnych projektowanego Rozporządzenia.
§5
Wprowadza się zasadę, że oceniając porównywalność transakcji bierze się pod uwagę jedynie
te

różnice

pomiędzy

transakcją

kontrolowaną

a

transakcjami

(lub

podmiotami)

porównywalnymi, które mają znaczący wpływ na poziom ceny transferowej, określonej za
pomocą najbardziej odpowiedniej metody (ust. 2). Zasada ta ma eliminować przypadki
dokonywania korekt porównywalności na kryteriach porównywalności, które są mało lub
w ogólne nieistotne z punktu widzenia ustalania wysokości ceny transferowej. Unika się
w ten sposób nakładania na podatników oraz organy podatkowe analizowania mało istotnych
okoliczności sprawy.
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§6
Przepisy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia nie precyzowały czy możliwe jest
używanie do analizowania danych porównawczych miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej. Takie podejście do analizowania danych porównawczych było powszechnie
przyjmowane zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe na podstawie standardów
określonych w Wytycznych OECD oraz w raporcie Wspólnego Forum UE ds. Cen
Transferowych zawierającym rekomendacje dotyczące praktycznych kwestii związanych
z przygotowaniem analizy danych porównawczych. Przepisy ust. 1 precyzują, że użycie miar
statystycznych, w tym miar tendencji centralnej jest możliwe, pod warunkiem, że wynikiem
analizy porównywalności jest wiele obserwacji. Jednocześnie w ust. 2 wskazano czynniki,
które powinny zostać wzięte pod uwagę przy wyborze punktu z przedziału.
2.5. Zasady szacowania ceny transferowej (Rozdział 3 § 7 Rozporządzenia)
W § 7 zostały określone zasady przeprowadzania przez organ podatkowy szacowania
wartości ceny transferowej. Postanowienia w tym zakresie powołane w dotychczas
obowiązującym Rozporządzeniu zostały przeniesione do projektowanego Rozporządzenia
w większości w niezmienionym kształcie, który był korzystny dla podatników. Wprowadzono
dodatkowo dwa nowe przepisy.
ust. 4
Jednym z nich jest przepis ust. 5 mówiący o tym, że jeżeli wartość przedmiotu transakcji
została ustalona na podstawie danych prognozowanych, to w celu weryfikacji wartości
rynkowej przedmiotu transakcji należy ocenić, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod
uwagę przy kalkulacji wartości przedmiotu transakcji nie odbiegają znacząco od
rzeczywistych danych i informacji finansowych. W razie znaczącej rozbieżności pomiędzy
danymi i informacjami prognozowanymi a rzeczywistymi w trakcie roku podatkowego należy
ponownie skalkulować wartość przedmiotu transakcji, jeśli postąpiłyby tak podmioty
niepowiązane. Przepis ten służy zobligowaniu podatników ustalających ceny transferowe na
podstawie prognoz do bieżącego monitorowania ustalanych cen oraz do odpowiedniego
reagowania, jeżeli prognozy te odbiegają od danych rzeczywistych. Ma to przeciwdziałać
zjawisku ustalania przez podatników cen na podstawie prognoz opartych o nieracjonalne
założenia bądź nieaktualne dane oraz wynikającym z takiego działania istotnym korektom
dochodowości (cen transferowych) na koniec roku.
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ust. 5
Drugim przepisem jest przepis ust. 6 zakazujący używania przy weryfikowaniu wartości
rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej i analizie porównywalności przez organ
podatkowy, jak i podatnika, danych, których źródło nie jest znane drugiej stronie. Wprowadza
się ponadto zasadę, że druga strona postępowania powinna mieć zapewnionych dostęp do
informacji, które pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria
porównywalności. Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych,
jak i dla podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do
zweryfikowania przez drugą stronę postępowania.
Na kwestię utajniania danych identyfikacyjnych podmiotów, które zostały użyte przez organ
podatkowy w toku procesu szanowania dochodu zwrócił uwagę Naczelny Sąd
Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku II FSK 1665/16. NSA zwrócił uwagę, że
utajnienie może obejmować jedynie dane, które pozwolą na identyfikację określonego
podmiotu. Organ nie może utajniać informacji, które dotyczą procesów gospodarczych
podejmowanych przez zapytane podmioty, ponieważ dane te są szczególnie istotne
z perspektywy analizy porównywalności, a tym samym samego szacowania dochodu
podmiotów powiązanych.
Warto podkreślić, że zakaz stosowania tzw. secret comparables odnosi się nie tylko do
organów podatkowych, ale również do podatników, co ma istotnie poprawić transparentność
postępowania i podnieść merytoryczny poziom prowadzonej jego w ramach dyskusji.
Przepis dotyczący obowiązku stosowania przez organ podatkowy metody zastosowanej przez
podatnika (§ 4 ust. 4 dotychczas obowiązującego Rozporządzenia), został przeniesiony do
ustawy o PIT (art. 23p ust. 3).
Zrezygnowano z powoływania w projektowanym Rozporządzeniu zapisów § 3 ust. 1 oraz
ust. 3 dotychczas obowiązującego Rozporządzenia, mówiących odpowiednio o tym, że
organy podatkowe określają w drodze oszacowania dochód podmiotu powiązanego
w wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty (ust. 1) oraz, że szacowanie
obejmuje transakcje przeniesienia własności lub przekazania do używania dóbr materialnych
i niematerialnych oraz udzielania pożyczek (kredytów) i świadczenia usług oraz realizacji
wspólnych przedsięwzięć (ust. 2) , gdyż po wprowadzeniu w ustawie o PIT definicji
transakcji kontrolowanej, zasady te wynikają wprost z zapisów art. 23o ust. 2 ustawy o PIT.
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2.6. Zasady kompensaty warunków transakcji kontrolowanych (Rozdział 3 § 8
Rozporządzenia)
Dotychczas obowiązujące przepisy odnośnie kompensaty warunków transakcji rozszerzono o
możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych
w jednym roku podatkowym z wyższym dochodem z transakcji kontrolowanych w następnym
roku podatkowym (ust. 2). Przepis ten będzie mógł być stosowany przykładowo w sytuacjach,
kiedy realizacja transakcji rozkłada się na kilka lat podatkowych i pomimo, że w pierwszym
roku jej trwania jej realizacja nie przynosi korzyści ekonomicznych, to są one realizowane
w kolejnym roku bądź kolejnych latach. Aby jednakże ograniczyć nadużywanie możliwości
kompensaty warunków transakcji (zarówno w okolicznościach wskazanych w ust. 2 jak
i w ust. 1) wprowadzono dla podatników obowiązek uzasadnienia i wyceny kompensaty
takich warunków (ust. 3).
2.7. Metody cen transferowych (Rozdział 4 § 9–14 Rozporządzenia)
Opisy poszczególnych metod oraz sposób ich stosowania doprecyzowano w taki sposób, aby
były bardziej czytelne i przejrzyste zarówno dla podatników jak i organów podatkowych,
w szczególności, aby podmioty wiedziały: w jakim przypadku stosuje się daną metodę, co
w danej metodzie należy wyliczyć oraz z czym porównać uzyskane w ramach wyliczenia
wartości.
§ 9 Rozporządzenia [Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej]
Definicja i sposób stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej nie uległy
zmianie.
§ 10 Rozporządzenia [Metoda ceny odprzedaży]
Definicję metody ceny odprzedaży zmodyfikowano tak, aby była ona bardziej zrozumiała dla
podatników i obrazowała kroki, które należy wykonać, aby wyznaczyć rynkową wartość
marży ceny odprzedaży, a następnie ceny zakupu dobra lub usługi od podmiotu powiązanego
(ust. 1). Zmodyfikowanie definicji metody ceny odprzedaży pozwala wyraźnie wskazać na
rodzaje transakcji, dla których ta metoda może być stosowana do weryfikacji wysokości ceny
transferowej, tj. transakcje, w których podmiot powiązany nabywa dobra lub usługi od
podmiotu (-ów) powiązanych i odprzedaje je do podmiotów niepowiązanych.
Opisując sposób stosowania metody ceny odprzedaży zrezygnowano ze wskazania
czynników, które powinny zostać uwzględnione przy kalkulacji wysokości marży ceny
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odprzedaży tak, aby dać podatnikom możliwość uwzględnienia w tej kalkulacji tych
czynników i związanych z nimi kosztów, które biorąc pod uwagę fakty i okoliczności sprawy,
mają wpływ na wartość odprzedawanego dobra lub usługi.
Doprecyzowano również brzmienie przepisu dotyczącego kosztów, które powinna
uwzględniać (pokrywać) marża ceny odprzedaży (ust. 2). W projektowanym brzmieniu
przepis ten mówi o „kosztach” a nie o „wydatkach” – nie każdy wydatek jest bowiem
kosztem oraz nie każdy koszt jest wydatkiem. Natomiast w praktyce marżę kosztów
odprzedaży kalkuluje się biorąc pod uwagę koszty w ujęciu księgowym, a nie wydatki
tj. dokonywane płatności. W projektowanym brzmieniu przewiduje się ponadto, że do tych
kosztów zalicza się koszty bezpośrednie i pośrednie związane z odprzedażą przedmiotu
transakcji kontrolowanej. Jest to tylko zmiana redakcyjna, ponieważ koszty pośrednie nie
zawierają kosztów ogólnego zarządu. Natomiast sam termin „marża” sugeruje, że chodzi
o koszty, które są ponad wartość sprzedanych dóbr lub usług.
§ 11 Rozporządzenia [Metoda koszt plus]
Zrezygnowano z nazywania „metody koszt plus” terminem „metoda rozsądnej marży”, gdyż
powszechnie funkcjonującą nazwą zarówno w Polsce jak i na świecie jest termin „metoda
koszt plus”.
Definicję metody koszt zmodyfikowano tak, aby była ona bardziej zrozumiała dla podatników
i obrazowała kroki, które należy wykonać, aby wyznaczyć rynkowy narzut zysku, a następnie
cenę sprzedaży dobra lub usługi do podmiotu powiązanego (ust. 1). Zmodyfikowanie definicji
metody koszt plus pozwala wyraźnie wskazać na rodzaje transakcji, dla których ta metoda
może być stosowana do weryfikacji wysokości ceny transferowej, tj. transakcje, w których
podmiot powiązany sprzedaje dobra lub usługi do podmiotu (-ów) powiązanych wytworzone
przez siebie lub zakupione od innych podmiotów.
Doprecyzowano również brzmienie przepisu dotyczącego kosztów, na których kalkulowany
jest narzut zysku (ust. 2). W projektowanym brzmieniu przepis ten mówi o kosztach
bezpośrednich i pośrednich związanych z wytworzeniem we własnym zakresie lub nabyciem
przedmiotu transakcji kontrolowanej.
Doprecyzowano również, co jest przedmiotem porównania w stosowaniu metody koszt plus –
chodzi tutaj o narzut zysku na porównywalnej bazie kosztowej (ust. 3).
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§ 12 Rozporządzenia [Metoda podziału zysków]
W definicji metody podziału zysków (ust. 1) doprecyzowano, że zyski, jakie w związku
z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane podlegają podziałowi ze
szczególnym

uwzględnieniem

pełnionych

przez

strony

transakcji

kontrolowanej

(kontrolowanych) funkcji, ponoszonych ryzyka i angażowanych aktywów odnosząc się w ten
sposób do standardu Wytycznych OECD dla stosowania tej metody.
W ust. 3 zrezygnowano z definiowania czym jest „analiza rezydualna” oraz „analiza udziału”,
na podstawie których dokonuje się proporcjonalnego podział zysków w metodzie podziału
zysków, ponieważ jest to zagadnieniem bardzo szerokim i ujęcie takiej definicji w zapisie
legalnym, tak aby było to jasne i zrozumiałe a zarazem wyczerpujące, jest niezwykle
utrudnione. W związku z tym, mając na uwadze z jednej strony upraszczanie przepisów
podatkowych, a z drugiej strony przedstawienie podatnikom i organom podatkowym
dokładnego wyjaśnienia na czym polegają ww. analizy, opis sposobu stosowania ww. analiz
zostanie wydany w formie wiążących objaśnień podatkowych Ministra Finansów. Ponadto,
wyjaśnienie czym jest oraz w jaki sposób stosuje się „analizę rezydualną” oraz „analizę
udziału” można wywodzić również na podstawie Wytycznych OECD oraz raportu OECD
zawierającego wytyczne co do stosowania metody podziału zysków opublikowanego
21 czerwca 2018 r. (Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split
Method, Inclusive Framework on BEPS: Actions 10, June 2018).
Mając na uwadze upraszczanie przepisów podatkowych zrezygnowano ponadto z zapisów
dotychczasowego ust. 1a mówiącego o tym, jaki standard rachunkowości i walutę stosuje się
dla wyznaczenia zysków (straty) ulegających podziałowi.
§ 13 Rozporządzenia [Metoda marży transakcyjnej netto]
W definicji metody marży transakcyjnej netto odchodzi się od nieczytelnych pojęć „marża
zysku netto” oraz „marża transakcyjna netto” zastępując je pojęciem „wskaźnik finansowy”.
Zmiana ta w połączeniu ze zdefiniowaniem w ust. 2 pojęcia „zysk netto” oraz w ust. 3 pojęcia
„baza” pozwala na lepsze wyjaśnienie na czym polega metoda marży transakcyjnej netto.
Dzięki takiej zmianie czytelna staje się ponadto możliwość użycia w analizie
przeprowadzanej tej metodą nie tylko wskaźników opartych o koszty lub przychody, ale
również o inne wielkości np. aktywa lub elementy przychodów, kosztów lub aktywów,
w zależności od tego, która baza w największym stopniu odzwierciedla specyfikę branży oraz
istotne okoliczności transakcji (ust. 4).
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Rezygnuje się z wymogu ustalenia wartości kosztów ogólnego zarządu związanych
z realizacją transakcji kontrolowanej, do której badania stosowana jest metoda marży
transakcyjnej netto, na podstawie klucza alokacji opartego o przychody. Zamiast powyższego
w ust. 2 proponuje się obliczenie kosztów pośrednich związanych z transakcją kontrolowaną
o klucz alokacji, który w racjonalnie najlepszy sposób odzwierciedla proces tworzenia
wartości w transakcji kontrolowanej.
W przepisie ust. 5 wskazuje się wyraźnie, że w ramach porównywania zewnętrznego metodą
marży transakcyjnej netto możliwe jest porównanie rentowności na badanej transakcji
z rentownością na porównywalnej transakcji zawieranej przez podmioty niepowiązane bądź
rentownością całego podmiotu niepowiązanego, którego zakres działalności odpowiada
zakresowi badanej transakcji.
Mając na uwadze upraszczanie przepisów i znoszenie nadmiernych obowiązków
administracyjnych z podatników o organów podatkowych zrezygnowano ze wskazywania
w projektowanym Rozporządzeniu czynników porównywalności, które szczególnie należy
wziąć pod uwagę wyznaczając rynkową wartość wskaźnika finansowego w metodzie marży
transakcyjnej netto. W tym miejscu znajduje zastosowanie przepis ogólny (§ 3 ust. 1)
mówiący o ustaleniu kryteriów porównywalności, które mają lub mogą mieć istotny wpływ
na warunki ustalone lub narzucone między podmiotami powiązanymi.
Co więcej badanie czynników określonych w § 18 ust. 4 dotychczasowego Rozporządzenia
takich jak „konkurencja ze strony innych uczestników rynku i dóbr zamiennych”,
„skuteczność zarządzania”, „pozycja rynkowa” czy „stopień doświadczenia w działalności”
mają cechy pojęć nieostrych przez co ich ocena jest utrudniona. Ocena ww. kryteriów jest
ponadto utrudniona lub często nawet niemożliwa w praktyce ze względu na bark
odpowiednich informacji.
Zmiany w brzmieniu opisu pozostałych metod mają charakter redakcyjny i dostosowujący
stosowane pojęcia do pojęć używanych w Rozdziale 4b ustawy o PIT oraz pozostałych
częściach projektowanego Rozporządzenia.
§ 14 Rozporządzenia [Inna metoda]
ust. 1
W związku z tym, że nie każda metoda inna niż metody określone w § 10–14 Rozporządzenia
może zostać wykorzystana do weryfikacji wysokości ceny transferowej, wprowadza się
kryteria, które powinna spełniać metoda, która zostanie wybrana przez podatnika czy też
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organ podatkowy do dokonania takiej weryfikacji oraz nakłada się zarówno na organy
podatkowe, jak i na podatnika obowiązek uzasadnienia, że wybrana inna metoda jest
najbardziej odpowiednia oraz spełnia ona kryteria wskazane w ust. 1.
ust. 2
Wśród innych metod, które mogą być stosowane do weryfikowania rynkowości przedmiotu
transakcji kontrolowanej, w ust. 1 wskazane zostały techniki wyceny z uwzględnieniem
standardów wyceny. Wytyczne OECD wskazują, że techniki wyceny mogą być szczególnie
przydatne do ustalania i weryfikowania cen transferowych w transakcjach kontrolowanych,
których przedmiotem są trudne do wyceny wartości niematerialne i prawne oraz
w przypadkach ustalania opłat z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee).
Katalog technik wyceny szczególnie przydatnych na potrzeby ustalania i weryfikowania cen
transferowych został zamieszczony w roboczym raporcie Wspólnego Forum UE ds. Cen
Transferowych nt. użycia technik wyceny na potrzeby cen transferowych z 22 czerwca
2017 r. (Draft Report on the use of economic valuation techniques in transfer pricing, 22 June
2017). Techniki wskazane przez Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych to:
1) metody dochodowe oparte o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych: metodę
zwolnienia z opłat licencyjnych, metodę nadwyżki przepływów pieniężnych, metodę
nadwyżki zysku operacyjnego, metodę wartości rezydualnej;
2) metody odkosztowe: metodę kosztów odtworzenia.
Wytyczne OECD wskazują z kolei, że szczególnie metody dochodowe oparte
o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych (np. metoda oparta o dyskontowanie
przyszłych przepływów pieniężnych ang. discounted cash flows) są szczególnie przydatne na
potrzeby cen transferowych.
Zarówno Wytyczne OECD, jak i ww. raport Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych
zwracają uwagę na różnice w sposobie przeprowadzania wyceny na potrzeby planowania
finansowego a wyceny przeprowadzanej na potrzeby ustalania i weryfikowania cen
transferowych. W związku z tym w ust. 4 określone zostały zasady na jakich powinna zostać
przeprowadzona wycena za pomocą techniki wyceny, aby można ją było uznać za zgodną
z zasadą ceny rynkowej i spełniającą kryteria najbardziej odpowiedniej metody w rozumieniu
art. 23p ust. 2 ustawy o PIT. Zasady te zostały opracowane z uwzględnieniem rekomendacji
wskazanych w Wytycznych OECD oraz ww. raport Wspólnego Forum UE ds. Cen
Transferowych.
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2.8. Restrukturyzacja działalności (Rozdział 5 § 15–18 Rozporządzenia)
W projektowanym Rozporządzeniu dokonano doprecyzowania przepisów stanowiących
o sposobie badania rynkowości restrukturyzacji dokonywanych między podmiotami
powiązanymi, tak aby przepisy wykonawcze były zgodne z najnowszą edycją Wytycznych
OECD. Przepisy te stanowią uszczegółowienie stosowania zasady ceny rynkowej w sytuacji
przeprowadzenia

przez

podmioty

powiązane

restrukturyzacji

działalności.

Poniżej

przedstawiono najważniejsze zmiany w odniesieniu do dotychczas obowiązujących
przepisów.
§ 15
Doprecyzowana została definicja restrukturyzacji – za restrukturyzację w rozumieniu
przepisów o cenach transferowych rozumie się przeniesienie pomiędzy podmiotami
powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów lub ryzyk w ramach powiązane ze
znaczącą zmianą relacji handlowych lub finansowych lub przeniesienie potencjału do
generowania zysku. W ramach tej kategorii mieści się również zakończenie obowiązujących
umów lub zmianę ich istotnych warunków. Definicja ta uwzględnia dotychczasowy dorobek
OECD w tym zakresie.
§ 16 ust. 2
Doprecyzowana została konieczność badania warunków, na których dokonywana jest
restrukturyzacja na podstawie faktycznego zachowania jej stron z uwzględnieniem zdolności
podmiotów powiązanych do realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji,
ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów (tzw. delineacja transakcji).
§ 16 ust. 3
Przepis ust. 3 prezentuje etapy badania rynkowości restrukturyzacji. Przepis ten uwzględnia
dotychczasowy dorobek OECD w tym zakresie oraz praktykę organów podatkowych. Warto
zaznaczyć, że aby ocenić czy należna jest opłata z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz
jaka powinna być jej wysokość, organ podatkowy musi w pierwszej kolejności dokonać
czynności wymienionych w pkt 1–3.
§ 18
Wprowadza się metodę kalkulacji opłaty z tytułu restrukturyzacji opartą o wycenę przyszłych
ekonomicznych korzyści generowanych przez przenoszone funkcje lub aktywa. Metoda ta jest
preferowaną metodą, jeżeli w ramach restrukturyzacji dochodzi do przeniesienia znaczących
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wartości niematerialnych i prawnych lub znaczących korzyści. Zastosowanie tej metody jest
możliwe tylko wtedy, gdy do wyznaczenia opłaty z tytułu restrukturyzacji nie można
zastosować metod OECD wskazanych w § 10–14 projektowanego Rozporządzenia.
Proponowana metoda opiera się o technikę wyceny bazującą na dyskontowaniu przyszłych
przepływów pieniężnych (ang. discounted cash flows) wskazywaną w Wytycznych OECD
jako szczególnie przydaną w przypadku wyceny opłat z tytułu restrukturyzacji, jeżeli użycie
metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego nie jest możliwe.
Przepis ust. 2 precyzuje zasady, na jakich powinna zostać przeprowadzona analiza
z wykorzystaniem ww. metody, tak aby można było uznać ją za zgodną z zasadą ceny
rynkowej i spełniającą kryteria najbardziej odpowiedniej metody w rozumieniu art. 23p ust. 2
ustawy o PIT.
3. Wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców. Obowiązkiem ustalania cen transferowych na warunkach, które
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane objęci są przedsiębiorcy działający w grupie
podmiotów powiązanych, po spełnieniu określonych w ustawie o PIT kryteriów oraz
przedsiębiorcy dokonujący określonych operacji z podmiotami mającymi miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą
konkurencję podatkową.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty
zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176) traci moc z dniem 1 stycznia
2019 r. Wobec tego istnieje potrzeba wydania nowego rozporządzenia wykonawczego dla regulacji ustawowych
z zakresu cen transferowych, które zastąpi ww. rozporządzenie.
Delegacja ustawowa, które przewiduje konieczność wydania nowego rozporządzenia zawarta jest w art. 23v ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. …, zwanej dalej „ustawą o
PIT”). W świetle tej delegacji minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić, w drodze
rozporządzenia:
1. sposób i tryb oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
o których mowa w art. 23o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z warunkami,
jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków, oraz
2. sposób i tryb określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 23p
ust. 1–3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym określania wynagrodzenia
z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii
ryzyka,
uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przedłożony projekt
rozporządzenia przewiduje spełnienie tego obowiązku.
Projektowane rozporządzenie uwzględni dostosowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej regulacji
wykonawczych w zakresie cen transferowych do zmieniającego się otoczenia prawnego. Od momentu ostatniej
nowelizacji przepisów wykonawczych dotyczących sposobu stosowania zasady ceny rynkowej w transakcjach między
podmiotami powiązanymi w międzynarodowym otoczeniu prawnym zaszły istotne zmiany, jeżeli chodzi o postrzeganie
zasady ceny rynkowej oraz sposobu jej stosowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o prace OECD w zakresie projektu
BEPS dotyczącego zwalczania erozji podstawy opodatkowania i transferowania zysków. Rozwiązania wypracowane
w ramach tego projektu zostały w dniu 10 lipca 2017 r. zaimplementowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (zwana dalej: „OECD”) w formie opublikowanych zaktualizowanych „Wytycznych w sprawie cen
transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych” (zwane dalej: „Wytyczne OECD”).
Dokonana aktualizacja miała na celu ujęcie w Wytycznych OECD w sposób kompleksowy dorobku OECD w zakresie
zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS) w obszarze transakcji pomiędzy
podmiotami powiązanymi.
Projektowane rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi
będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty
niepowiązane uwzględnia standardy zamieszczone w najnowszej edycji Wytycznych OECD.

– 30 –
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane zmiany mają na celu określenie:
1. sposobu i trybu oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
o których mowa w art. 23o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z warunkami,
jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków, oraz
2. sposobu i trybu określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 23p
ust. 1–3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym określania wynagrodzenia
z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii
ryzyka.
Najważniejsze zmiany wprowadzane niniejszym projektem rozporządzenia w odniesieniu do Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176) obejmują:
1. [podkreślenie znaczenia w analizie rynkowości transakcji analizy całokształtu warunków między podmiotami
powiązanymi] W projekcie podkreślone zostało znaczenia jakie dla analizy rynkowości transakcji ma analiza
całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi – weryfikacja rynkowej
wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej i oszacowanie wysokości dochodu lub straty powinny zostać
poprzedzone oceną całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi, aby
rozstrzygnąć czy racjonalnie działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na
zawarcie danej transakcji na danych warunkach.
2. [obowiązek rekalkulacji wartości transakcji w przypadku znaczącego odchylenia danych rzeczywistych od
danych prognozowanych] Wprowadza się obowiązek ponownego skalkulowania wartości przedmiotu transakcji
w trakcie roku obrotowego, w razie znaczącej rozbieżności pomiędzy danymi i informacjami prognozowanymi
a rzeczywistymi, jeśli postąpiłyby tak podmioty niepowiązane.
3. [zdefiniowanie „szóstej metody wyceny” oraz metody dla wyceny opłaty z tytułu restrukturyzacji] W związku
ze zniesieniem pierwszeństwa dla stosowania tzw. metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego OECD
i dopuszczeniem stosowania „szóstej metody” będącej metodą wybraną przez podatnika, projekt wprowadza kryteria,
jakie powinna spełniać taka inna metoda oraz w jaki sposób powinna być stosowana, aby zapewnić zgodność analizy
z zasadą ceny rynkowej. Wprowadza się również metodę dla kalkulacji opłaty z tytułu restrukturyzacji (ang. exit fee),
w przypadku gdy w ramach restrukturyzacji przenoszone są istotne wartości niematerialne i prawne lub istotne
korzyści.
4. [uproszczenie definicji metod cen transferowych] Uproszczone zostały definicje poszczególnych metod cen
transferowych, tak aby zapewnić ich spójność z Wytycznymi OECD.
5. [rozszerzenie zakresu kompensaty oraz obowiązek jej uzasadnienia] Dokonuje się rozszerzenia dotychczas
obowiązującej zasady kompensaty warunków między podmiotami powiązanymi o możliwość skompensowania
niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych w jednym roku podatkowym z wyższym dochodem
z transakcji kontrolowanych w następnym roku podatkowym oraz wprowadza się obowiązek uzasadnienia i wyceny
kompensaty warunków.
6. [zakaz używania secret comparables] Wprowadza się zasadę, która mówi o tym, że zarówno organ podatkowy jak
i podatnik nie mogą ustalać wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej na podstawie danych, których
źródło nie jest znane drugiej stronie. Wprowadza się zasadę, że druga strona postępowania powinna mieć
zapewnionych dostęp do informacji, które pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria
porównywalności. Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników
przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do zweryfikowania przez drugą stronę
postępowania.
7. [uporządkowanie etapów i sposobu przeprowadzenia analizy porównywalności] Projekt precyzuje i porządkuje
etapy analizy porównywalności mającej na celu ustalenie wartości przedmiotu transakcji zgodnie z zasadą ceny
rynkowej. Ponadto, potwierdza się możliwość wykorzystania w analizie miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej oraz precyzuje kryteria, które należy wziąć pod uwagę wybierając punkt z przedziału otrzymanego
w wyniku zastosowania tych miar. Ponadto, w celu uproszczenia przepisów w projekcie nie precyzuje się zasad
przeprowadzania analizy porównywalności dla szczególnych rodzajów transakcji dotyczących np. finansowania,
wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na reklamę. Dopuszcza się w ten sposób możliwość uwzględnienia
przez podatnika tych okoliczności związanych z konkretnym przypadkiem transakcji, które są dla niego istotne mając
jednocześnie na uwadze zasady przeprowadzania badania rynkowości transakcji wywodzone z brzmienia przepisów
ogólnych.
8. [doprecyzowanie definicji restrukturyzacji oraz sposobu jej badania] Doprecyzowana została definicja
restrukturyzacji oraz określone zostały etapy badania rynkowości tego typu transakcji, w tym okoliczności dla
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wyznaczenia wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod
uwagę przy ustalaniu jego wysokości. Doprowadzono w ten sposób do zgodności przepisów wykonawczych w tym
zakresie ze standardami Wytycznych OECD.
Projektowane rozporządzenie stanowi niejako instrukcję zarówno dla podatników jak i organów podatkowych w jaki
sposób przeprowadzić proces badania rynkowości transakcji.
Projektowane rozporządzenie zastąpi wygasające z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Większość krajów członkowskich OECD/UE obok przepisów ustawowych regulujących problematykę cen
transferowych wydaje dodatkowe akty / dokumenty szczegółowo regulujące sposób stosowania tych przepisów
(w całości bądź wybranych zagadnień) – w formie aktów prawnych takich jak rozporządzenie, zarządzenie, instrukcja
lub w formie prawa miękkiego, takiego jak wytyczne czy objaśnienia.
Jako przykłady można wskazać:
 Niemcy – obok regulacji ustawowych z zakresu cen transferowych publikowane są zasady administracyjne
(Verwaltungsgrundsätze
Funktionsverlagerung)
i
zarządzenie
(Verordnung
zur
Anwendung
des
Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Abs. 1 des Außensteuergesetzes in Fällen grenzüberschreitender
Funktionsverlagerungen) w zakresie stosowania przepisów o cenach transferowych dla relokacji funkcji między
podmiotami powiązanymi,
 Dania – obok regulacji ustawowych z zakresu cen transferowych publikowane są szczegółowe wytyczne co do
stosowania zasady ceny rynkowej (SKATs Legal Guidance (DJV), Section C.D.11. Transfer Pricing),
 Czechy – instrukcje dla organów podatkowych w zakresie stosowania zasady ceny rynkowej, metod cen
tramsferowych, regulacje w zakresie usług o niskiej wartości dodanej (Instructions of the competent tax authority
General Financial Directorate: D-22, D-332, D 333, D-334 and D-10);
 Węgry – obok regulacji ustawowych z zakresu cen transferowych publikowane jest rozporządzenie w zakresie
dokumentacji cen transferowych, w tym usług o niskiej wartości dodanej (The Decree 32/2017 of the Ministry of
National Economy on transfer pricing documentation requirements).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty powiązane
w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
zawierające transakcje
z podmiotami z nimi
powiązanymi oraz
podatnicy dokonujący
płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu
z tzw. raju podatkowego
Organy podatkowe

Wielkość
Ok. 1,5 tys.
przedsiębiorców
(podatników PIT),
u których występują
powiązania kapitałowe
i którzy zawierają
transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Warunki ustalane między tymi
podmiotami a podmiotami
z nimi powiązanymi (w tym
wysokość ceny transferowej)
będą weryfikowane przez
organy podatkowe zgodnie
z przepisami rozporządzenia.

Organy podatkowe będą
weryfikowały warunki, na
których odbywają się
transakcje między podmiotami
powiązanymi (w tym
wysokość ceny transferowej)
i będą na tej podstawie
określały dochód lub stratę
podatnika w sposób wskazany
przepisami rozporządzenia.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje nastąpią po uchwaleniu ustawy.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Przyjmuje się, że projektowane rozwiązania nie będą miały istotnego wpływu na wydatki
informacje, w tym
jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
Niemierzalne
duże przedsiębiorstwa Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
podatkowej.
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na walkę z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez międzynarodowe korporacje uzyskujące w ten sposób
przewagę rynkową w sposób nieuczciwy.
sektor mikro-, małych Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
i średnich
podatkowej.
przedsiębiorstw
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
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na walkę z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez międzynarodowe korporacje uzyskujące w ten sposób
przewagę rynkową w sposób nieuczciwy.
obywatele

Wzrost zaufania publicznego do systemu podatkowego w związku
z ograniczeniem wykorzystywania przez niektórych podatników luk
w systemie podatkowym. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Brak wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

31/09/ep

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia
w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysków podmiotów powiązanych
Na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669
i 1693) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przepisy rozporządzenia określają sposób i tryb eliminowania podwójnego
opodatkowania zysków podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej
„ustawą”, w przypadku korekty dochodów podatnika, o której mowa w art. 23t tej ustawy.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

procedurze trójstronnej – oznacza to procedurę wzajemnego porozumiewania się
prowadzoną przez co najmniej trzy państwa;

2)

uczestniku – oznacza to ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który
w ramach procedury trójstronnej zawiera wiążące porozumienie w celu wyeliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.
§ 3. 1. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów

powiązanych, jeżeli dochody podatnika zostały przez administrację podatkową innego
państwa włączone do dochodów podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio
opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie byłyby
uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi, na wniosek podatnika minister właściwy
do spraw finansów publicznych może dokonać korekty dochodów tego podatnika, o ile
przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
taką korektę przewidują.
2. Korekty, o której mowa w ust. 1, można dokonać w przypadku, gdy warunki
określone przez administrację podatkową tego innego państwa, są zgodne z warunkami, jakie
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byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi w świetle przepisów rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 23 v ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
3. W przypadku dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, właściwy organ podatkowy
dokonuje zmiany wysokości zobowiązania podatkowego tego podatnika, w zakresie
wynikającym z korekty.
§ 4. 1. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów
powiązanych, podatnik może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów
publicznych z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie
Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 152,
poz. 1080) lub na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Wniosek powinien być złożony nie później niż przed
upływem trzech lat od doręczenia podatnikowi lub podmiotowi z nim powiązanemu
protokołu kontroli albo decyzji podatkowej, które prowadzą lub mogą prowadzić do
podwójnego opodatkowania, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania,
będąca podstawą złożenia wniosku, określa inny termin. Bieg okresu trzyletniego rozpoczyna
się od pierwszej z następujących dat: daty doręczenia protokołu kontroli albo daty doręczenia
decyzji podatkowej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje w formie pisemnej:
1)

podatnika o otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1,

2)

właściwe organy innych państw o złożeniu przez podatnika wniosku, o którym mowa
w ust. 1, przesyłając jednocześnie kopię tego wniosku

– w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpływu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:
1)

dane identyfikacyjne podatnika oraz jego podmiotów powiązanych, których procedura
dotyczy, w szczególności: nazwę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer
identyfikacji podatkowej;

2)

opis stanu faktycznego sprawy, z uwzględnieniem istniejących powiązań między
podatnikiem a podmiotami powiązanymi, o których mowa w pkt 1;

3)

określenie roku podatkowego, którego wniosek dotyczy;

4)

kopie decyzji podatkowych, protokołów kontroli lub innych dokumentów świadczących
o zaistnieniu podwójnego opodatkowania;
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5)

informacje dotyczące wszczętych przez podatnika lub podmioty powiązane, o których
mowa w pkt 1, postępowań podatkowych lub sądowych, łącznie z wyrokami sądowymi
wydanymi w sprawie;

6)

uzasadnienie wniosku, w szczególności zawierające wyjaśnienie co do stosowania zasad
określonych w art. 4 Konwencji, o której mowa w ust. 1;

7)

oświadczenie podatnika o gotowości bezzwłocznego udostępnienia ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych pełnej dokumentacji oraz udzielenia
wszelkich informacji mogących mieć wpływ na wynik sprawy.
4. Na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wskazane przez

niego dokumenty w sprawie powinny być przetłumaczone na uzgodniony z właściwymi
organami innych państw, których ten wniosek dotyczy, język roboczy.
5. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 3 i 4, minister
właściwy do spraw finansów publicznych wzywa podatnika w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania wniosku do jego uzupełnienia.
6. Sprawę uznaje się za zgłoszoną z dniem wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1,
zawierającego wszystkie elementy wskazane w ust. 3 i 4 lub z dniem wpływu ostatniego
z dokumentów uzupełniających wniosek na wezwanie, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli w ocenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek,
o którym mowa w ust. 1, jest uzasadniony, a sprawa nie może być przez niego załatwiona
w ramach procedur krajowych, w sposób uwzględniający wniosek podatnika, wszczyna on
procedurę wzajemnego porozumiewania, informując o tym właściwe organy innych państw,
których ten wniosek dotyczy, załączając kopie informacji, o których mowa w ust. 3.
Jednocześnie o wszczęciu procedury wzajemnego porozumiewania minister właściwy do
spraw finansów publicznych informuje podatnika.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych poinformuje – na podstawie
dostępnych mu informacji – właściwe organy innych państw, których wniosek dotyczy, oraz
podatnika o tym, czy wniosek został złożony w terminie określonym w ust. 1, oraz o dacie, od
której liczony jest dwuletni okres określony w art. 7 ust. 1 Konwencji, o której mowa
w ust. 1.
9. Procedura wzajemnego porozumiewania powinna zostać zakończona w terminie 2 lat
od daty, o której mowa w ust. 10.

–4–

10. Bieg okresu dwuletniego, o którym mowa w ust. 9, rozpoczyna się od późniejszej
z następujących dat:
1)

daty doręczenia ostatecznej decyzji podatkowej lub dokumentu równoważnego;

2)

daty zgłoszenia sprawy, o której mowa w ust. 6.
11. Podjęcie środków odwoławczych dostępnych w ramach prawa krajowego w sprawie

objętej wnioskiem nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 1.
Prawomocny wyrok sądu w sprawie objętej wnioskiem wyłącza stosowanie art. 7 ust. 1
Konwencji, o której mowa w ust. 1.
12. Wynik zakończonej procedury, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do
wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości dochodu lub straty podatnika.
13. Do procedury prowadzonej na wniosek złożony na podstawie umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania przepisy ust. 3–8 oraz 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
14. Przepisy ust. 9–12 stosuje się odpowiednio w przypadku przystąpienia ministra
właściwego do spraw finansów publicznych do procedury wszczętej na podstawie
Konwencji, o której mowa w ust. 1, przez właściwe władze innych państw.
15. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku przystąpienia ministra
właściwego do spraw finansów publicznych do procedury wszczętej na podstawie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, o których mowa w ust. 1, przez właściwe władze
innych państw.
16. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur trójstronnych,
wszczętych na podstawie Konwencji, o której mowa w ust. 1.
17. Przepisy ust. 9–12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur trójstronnych,
wszczętych na podstawie Konwencji, o której mowa w ust. 1, do których minister właściwy
do spraw finansów publicznych przystąpił jako uczestnik.
18. Przepisy ust. 3–8 oraz ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur
trójstronnych, wszczętych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
19. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur trójstronnych,
wszczętych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do których
minister właściwy do spraw finansów publicznych przystąpił jako uczestnik.
§ 5. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
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2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).
MINISTER FINANSÓW

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu
określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia
10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 23v ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. ...).
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23v ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, i 1552, 1629,
1669 i 1693), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw finansów publicznych
określa, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania
zysków podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy poprzez
korektę dochodów podatnika, o której mowa w art. 23t ustawy. Przepisy rozporządzenia
wydawane są z uwzględnieniem m.in. wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
administracji podatkowych, zwanych dalej „wytyczne OECD”.
W związku z wejściem w życie dyrektywy Rady Unii (UE) 2017/1852 z dnia 10 października
2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania w UE (zwana dalej: „dyrektywą DRM”), Rzeczpospolita Polska zobowiązana
jest do implementacji przepisów ww. dyrektywy do przepisów krajowych do dnia 30 czerwca
2019 roku. W związku z powyższym trwają prace nad projektem ustawy implementującej
dyrektywę DRM, który zgodnie z założeniami objąć ma całość przepisów dotyczących tego
obszaru.
Przepisy wykonawcze dotyczące eliminacji podwójnego opodatkowania zawarte były
dotychczas w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania
dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów
powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176), które na mocy Ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. …)
utraciło moc obowiązującą.
W związku z powyższym do czasu uchwalenia ustawy implementującej dyrektywę DRM,
przepisy wykonawcze w obszarze sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
zysków podmiotów powiązanych ujęte zostają w treści projektu niniejszego rozporządzenia.
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2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Wskazanie delegacji ustawowej (§ 1 Rozporządzenia)
W § 1 powołano przepis delegacyjny ustawy, wyznaczający zakres przedmiotowy
projektowanego rozporządzenia.
2.2. Definicje (§ 2 Rozporządzenia)
Wprowadzony paragraf definiuje pojęcia, które używane są w kolejnych paragrafach
rozporządzenia.
2.3. Zasady dokonywania korekty zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych
i postępowanie

w

zakresie

eliminacji

podwójnego

opodatkowania

(§

3

i

4

Rozporządzenia)
Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy przeniesione z rozdziału 6 i 7 rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych
w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1176). Przepisy te przeniesiono w całości do projektu niniejszego
rozporządzenia, dostosowując używane w nich pojęcia do definicji wprowadzonych na mocy
Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. …).
Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczą sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.
Konieczność uregulowania tych kwestii w prawie krajowym jest wynikiem przystąpienia
Polski do Konwencji arbitrażowej oraz z przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej kodeksu
postępowania, stanowiącego zobowiązanie polityczne, skierowane do państw członkowskich
UE.
Konwencja arbitrażowa ustala ogólne zasady prowadzenia procedury, zmierzającej do
wyeliminowania negatywnych skutków dokonania przez organ podatkowy jednego państwa
korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem położonym w innym
państwie członkowskim. Kodeks postępowania, stanowiąc quasi komentarz do konwencji
arbitrażowej, zawiera natomiast uszczegółowienie przewidzianych w niej procedur (procedura
wzajemnego porozumiewania, procedura arbitrażowa) oraz używanych pojęć.
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Intencją konwencji arbitrażowej, a także kodeksu postępowania, było stworzenie
sformalizowanej procedury postępowania w sprawach podmiotów, które na skutek dokonania
przez

administrację podatkową innego państwa korekty zysków

przedsiębiorstwa

powiązanego, mogą podlegać ekonomicznemu podwójnemu opodatkowaniu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż postanowienia kodeksu postępowania nie mogą stanowić
bezpośrednio podstawy prawnej podejmowania działań przez administrację podatkową,
a w szczególności nakładania na podatnika obowiązków, konieczne jest uregulowanie
odpowiednich kwestii proceduralnych w przepisach prawa krajowego.
Rozporządzenie określa, iż procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty
zysków przedsiębiorstw powiązanych wszczynana jest przez Ministra Finansów na wniosek
podatnika. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od przedstawienia przez podatnika
informacji określonych w pkt 2i) kodeksu postępowania. Projekt rozporządzenia określa także
terminy, w których powinno nastąpić zawiadomienie podatnika o podjęciu przez Ministra
Finansów postępowania porozumiewawczego (1 miesiąc) oraz jego zakończenie (2 lata od
daty wszczęcia). Określono ponadto termin, po upływie którego podatnik traci prawo do
złożenia wniosku o wszczęcie procedury porozumiewawczej. Termin ten ma charakter zawity
(art. 6 konwencji arbitrażowej oraz pkt 2 kodeksu postępowania). W przypadku zakończenia
postępowania porozumiewawczego i ewentualnie arbitrażowego w sposób, który wpływa na
ustalenie podstawy opodatkowania podatnika, właściwy organ podatkowy dokonuje
ponownego określenia zobowiązania podatkowego, w sposób odpowiedni do jego wyniku.
Postanowienia § 4 (w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych) mają również zastosowanie do
procedury wzajemnego porozumienia ustanowionej w umowach o unikaniu podwójnego
opodatkowania, które stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3. Przepisy przejściowe i wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia stosowane były przepisy dotychczasowe. Proponuje się, aby rozporządzenie
weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
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poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
„Rządowy Proces Legislacyjny”.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane

rozporządzenie

pozostaje

bez

negatywnego

wpływu

na

działalność

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Data sporządzenia: 17 września 2018 r.
Nazwa projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków
podmiotów powiązanych
Źródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Upoważnienie ustawowe (art. 23v ust. 1 pkt 3
Ministerstwo Finansów
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Uregulowanie przepisów wykonawczych w obszarze sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania zysków
podmiotów powiązanych do czasu uchwalenia ustawy o szczególnych trybach eliminowania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków dochodowych
W związku z wejściem w życie dyrektywy Rady Unii (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie
mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (zwana dalej: „dyrektywą
DRM”), Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do implementacji przepisów ww. dyrektywy do przepisów krajowych
do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z powyższym trwają prace nad projektem ustawy implementującej dyrektywę
DRM, który zgodnie z założeniami objąć ma całość przepisów dotyczących tego obszaru.
Przepisy wykonawcze dotyczące eliminacji podwójnego opodatkowania zawarte były dotychczas w rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu
i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów
powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176), które na mocy Ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 poz. …) utraciło moc obowiązującą.
Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczą sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Konieczność uregulowania tych kwestii w prawie krajowym
jest wynikiem przystąpienia Polski do Konwencji arbitrażowej oraz z przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej kodeksu
postępowania, stanowiącego zobowiązanie polityczne, skierowane do państw członkowskich UE.
Konwencja arbitrażowa ustala ogólne zasady prowadzenia procedury, zmierzającej do wyeliminowania negatywnych
skutków dokonania przez organ podatkowy jednego państwa korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego
z przedsiębiorstwem położonym w innym państwie członkowskim. Kodeks postępowania, stanowiąc quasi komentarz do
konwencji arbitrażowej, zawiera natomiast uszczegółowienie przewidzianych w niej procedur (procedura wzajemnego
porozumiewania, procedura arbitrażowa) oraz używanych pojęć.
Intencją konwencji arbitrażowej, a także kodeksu postępowania, było stworzenie sformalizowanej procedury
postępowania w sprawach podmiotów, które na skutek dokonania przez administrację podatkową innego państwa
korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego, mogą podlegać ekonomicznemu podwójnemu opodatkowaniu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż postanowienia kodeksu postępowania nie mogą stanowić bezpośrednio podstawy prawnej
podejmowania działań przez administrację podatkową, a w szczególności nakładania na podatnika obowiązków,
konieczne jest uregulowanie odpowiednich kwestii proceduralnych w przepisach prawa krajowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
Procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych wszczynana jest przez
Ministra Finansów na wniosek podatnika. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od przedstawienia przez podatnika
informacji określonych w pkt 2i) kodeksu postępowania. Projekt rozporządzenia określa także terminy, w których
powinno nastąpić zawiadomienie podatnika o podjęciu przez Ministra Finansów postępowania porozumiewawczego
(1 miesiąc) oraz jego zakończenie (2 lata od daty wszczęcia). Określono ponadto termin, po upływie którego podatnik
traci prawo do złożenia wniosku o wszczęcie procedury porozumiewawczej. Termin ten ma charakter zawity (art. 6
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konwencji arbitrażowej oraz pkt 2 kodeksu postępowania). W przypadku zakończenia postępowania
porozumiewawczego i ewentualnie arbitrażowego w sposób, który wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania
podatnika, właściwy organ podatkowy dokonuje ponownego określenia zobowiązania podatkowego, w sposób
odpowiedni do jego wyniku.
Do czasu uchwalenia ustawy implementującej dyrektywę MDR, przepisy wykonawcze w obszarze sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania zysków podmiotów powiązanych będą regulowane na podstawie tego
rozporządzenia.
Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy przeniesione z rozdziału 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176). Przepisy te przeniesiono w całości do projektu niniejszego
rozporządzenia, dostosowując używane w nich pojęcia do definicji wprowadzonych na mocy Ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 poz. …).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty w rozumieniu
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych zawierające
transakcje z podmiotami
z nimi powiązanymi, które
posiadają prawo do
złożenia wniosku
o wszczęcie procedury
porozumiewawczej.

Wielkość
Ok. 23,5 tys.
przedsiębiorców,
u których występują
powiązania kapitałowe
zawierają transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Podatnicy zachowują prawo do
korzystania z procedury
wzajemnego porozumiewania
w sprawie korekty zysków
przedsiębiorstw powiązanych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje
publiczne.
Proponuje się poddać projekt rozporządzenia konsultacjom publicznym.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
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JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz na wydatki sektora finansów publicznych.
Projekt nie powoduje zwiększenia dochodów lub zmniejszenia wydatków jednostek sektora
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe, osoby starsze
i niepełnosprawne.
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Projekt nie będzie miał
bezpośrednio wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

Komentarz:
Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie wpływa na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie będzie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

32/09/ep

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych
w następujących krajach oraz terytoriach:
1)

Księstwo Andory;

2)

Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej;

3)

Antigua i Barbuda;

4)

Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5)

Królestwo Bahrajnu;

6)

Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

7)

Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

8)

Wspólnota Dominiki;

9)

Grenada;

10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
12) Republika Liberii;
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2018 r., poz. 92).
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13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
14) Republika Malediwów;
15) Republika Wysp Marshalla;
16) Republika Mauritiusu;
17) Księstwo Monako;
18) Republika Nauru;
19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
20) Republika Panamy;
21) Niezależne Państwo Samoa;
22) Republika Seszeli;
23) Saint Lucia;
24) Królestwo Tonga;
25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów
Zjednoczonych;
26) Republika Vanuatu.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 998).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
W dniu 17 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie
podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 998).
Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
które zastąpi ww. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów wiąże się z uchyleniem
w całości przepisu art. 25a w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, który
dotąd stanowił delegację ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia. W związku
z tym, że nowa delegacja ustawowa zawarta będzie w art. 23v ust. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych – pojawia się konieczność wydania niniejszego
rozporządzenia.
Wymaga podkreślenia, że wydanie rozporządzenia nie jest związane z dokonaniem przeglądu
i w następstwie aktualizacji listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową zawartej w rozporządzeniu. Ustalenia będące wynikiem ostatniego przeglądu tej
listy dokonanego przez właściwe służby Ministerstwa Finansów w 2017 r. w celu jej
weryfikacji pozostają aktualne.
Potrzeba określenia katalogu krajów i terytoriów, w których występuje szkodliwa
konkurencja podatkowa podyktowana jest koniecznością przeciwstawienia się praktykom
stosowanym przez niektóre kraje i terytoria zależne (lecz posiadające własne systemy
podatkowe), które poprzez świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach
podatkowych rozwiązań ułatwiających podmiotom gospodarczym „przenoszenie” dochodów
do tych krajów lub terytoriów, ułatwiały im unikanie lub uchylanie się od opodatkowania
w innym państwie. Systemy podatkowe takich krajów i terytoriów zwane są „szkodliwymi
systemami podatkowymi” ze względu na ich niekorzystny wpływ na systemy podatkowe
państw, poprzez kształtowanie wielkości bazy podatkowej w innych państwach.
Wiele organizacji międzynarodowych, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) podjęło działania mające za zadanie ograniczenie niekorzystnego wpływu
systemów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na inne państwa.
W pierwszej kolejności, OECD opracowała katalog kryteriów uznawania danego systemu
podatkowego za szkodliwą konkurencję podatkową – raport OECD z 1998 r.: „Szkodliwa
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konkurencja podatkowa: Powstające zjawisko globalne” („Harmful Tax Competition:
An Emerging Global Issue”). Kryteria te obejmują następujące czynniki:
1. brak opodatkowania lub bardzo niskie opodatkowanie;
2. nierówne podatkowe traktowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na
terytorium danego państwa w stosunku do dochodów „przetransferowanych” do tego
kraju, przy uprzywilejowanym opodatkowaniu tych ostatnich;
3. brak przejrzystości przepisów podatkowych, w związku z czym niektóre podmioty mogą
korzystać, na niejasnych zasadach, ze szczególnych przywilejów podatkowych;
4. niechęć administracji danego kraju do uczestniczenia w wymianie informacji
podatkowych (a także uchylenia przepisów o tajemnicy bankowej), tj. odmowa udzielenia
informacji o dochodach przetransferowanych do takiego kraju przez osoby mające
miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie. Takie podejście, poza tym, iż
stwarza możliwości uchylania się od opodatkowania w państwie rezydencji, pozwala
również na legalizację dochodów pochodzących z działalności przestępczej (tzw. „pranie
brudnych pieniędzy”);
5. zaangażowanie minimalnej wysokości inwestycji lub szczególnie niski poziom
zatrudnienia w stosunku do wartości dokonywanych transakcji.
Na podstawie tych kryteriów, w dniu 26 czerwca 2000 r. OECD, opublikowała kolejny
raport: „Postęp w identyfikacji i eliminacji szkodliwych praktyk podatkowych” („Progress
in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices”), uzupełniony raportem o postępach
z 2004 r. pt. „The OECD Project on Harmful Tax Practices: the 2004 Progress Report”.
Raporty te zawierają między innymi listę krajów i terytoriów, których systemy w całości
mogą być uznane za „szkodliwe” (tzw. „raje podatkowe”). Lista ta stała się podstawą
określenia katalogu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 790). Następnie, lista ta została
zaktualizowana, poprzez wykreślenie krajów lub terytoriów z którymi Polska uzyskała
podstawę do wymiany informacji podatkowych, w rozporządzeniu z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493).
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W wyniku prac OECD i UE weryfikujących skuteczność wymiany informacji z terytoriami
i krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową stwierdzono, że istnienie podstawy
prawnej do wymiany informacji podatkowych jest istotnym kryterium dla uznania danego
systemu podatkowego za współpracujący w zakresie zwalczania szkodliwych praktyk
podatkowych. Jednakże, posiadanie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych
nie jest samo w sobie wystarczające dla uznania, iż dane terytorium spełnia standardy OECD
w ramach wymiany informacji podatkowych. W wielu przypadkach, pomimo istnienia
podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych, wymiana ta nie jest realizowana
w sposób efektywny, ze względu na m.in. nieprzejrzysty system podatkowy, brak systemów
pozyskiwania informacji od podatników, brak standardów w zakresie gromadzenia
i przechowywania w sposób należyty dokumentacji przedsiębiorstw.
W świetle powyższego, mając na uwadze wskazane aspekty skutecznej współpracy
administracji podatkowych w celu zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych,
Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania
niektórych terytoriów z listy w oparciu następujące kryteria, spełnione łącznie:
1. istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub
przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej
w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.),
oraz
2. uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego
przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD,
3. faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej
pozytywna ocena przez służby Ministerstwa Finansów.
Służby Ministerstwa Finansów stale oceniają stopień wypełnienia powyższych kryteriów
w celu ewentualnej aktualizacji listy i wydania nowego rozporządzenia z tego powodu.
Z uwagi na fakt, że wydanie nowego rozporządzenia wiąże się tylko i wyłącznie ze zmianą
w zakresie numeru przepisu określającego podstawę prawną w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych (będzie to art. 23w ust. 2 tej ustawy zamiast art. 25a) i nie
jest związane z dokonaniem przeglądu i w następstwie aktualizacji listy terytoriów
stosujących

szkodliwą

konkurencję

podatkową,

zawartej

w

tym

rozporządzeniu,

przeprowadzanie konsultacji bieżącego projektu uznane zostało za nieuzasadnione.
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Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
W 2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu analogicznego rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z
dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z
późn. zm.), projekt ten zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt z 2017 r. został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny,
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Materia objęta przedmiotowym projektem rozporządzenia pozostaje w gestii państw
członkowskich i nie podlega harmonizacji.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i 17 września 2018 r.
terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie
podatku dochodowego od osób fizycznych
Źródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Upoważnienie ustawowe (art. 23v ust. 2
Ministerstwo Finansów
ustawy o podatku dochodowym od osób
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza fizycznych)
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac
Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Filip Świtała – Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego,
tel. 22 694-39-81, e-mail: filip.switala@mf.gov.pl
Weronika Missala, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu
Podatkowego, weronika.missala@mf.gov.pl, tel. 22 694 3886

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Proponowane zmiany dotyczą wydania rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które zastąpi rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. U. poz. 998). Wydanie nowego rozporządzenia wiąże się z uchyleniem
w całości przepisu art. 25a) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotąd stanowił delegację
ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym, że nowa delegacja ustawowa zawarta będzie
w art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pojawia się konieczność wydania
przedmiotowego rozporządzenia.
Wydanie rozporządzenia nie jest związane z dokonaniem przeglądu i w następstwie aktualizacji listy zawartej
w rozporządzeniu. Ustalenia będące wynikiem ostatniego przeglądu tej listy dokonanego przez właściwe służby
Ministerstwa Finansów w 2017 r. w celu jej weryfikacji pozostają aktualne. Co za tym idzie, OSR w dalszej części
odzwierciedla powyższe założenie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, które zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. wydane na podstawie
art. 25a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W prawie wewnętrznym państw europejskich w sposób zróżnicowany uregulowane są kwestie związane z określaniem
listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (część państw członkowskich posiada system
publikowania białych/czarnych list krajów i terytoriów uznawanych za raje podatkowe).
W wyniku dyskusji na forum UE oraz OECD państwa zgadzają się, że posiadanie listy terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową wspomaga organy podatkowe w zapobieganiu przenoszeniu przez przedsiębiorców zysków do
rajów podatkowych oraz uchylaniu się od opodatkowania. Ponadto, należy wskazać, że 8 stycznia 2016 r. Rada UE
przyjęła wytyczne i kryteria do ustalenia do ustalenia tzw. listy państw niewspółpracujących w sprawach podatkowych
(EU list of non-cooperative jurisdictions in taxation matters). Prace nad tą listą zostały zakończone pod koniec 2017 r.
i 5 grudnia 2017 r. Rada przyjęła konkluzje w zakresie ostatecznego kształtu przedmiotowej listy (konkluzje są
uwidocznione w dokumencie The UE list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, Council Conclusions).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego od osób
fizycznych, realizujący
transakcje lub dokonujący
wypłat na rzecz podmiotów
będących rezydentami
terytorium wymienionego

Wielkość

Źródło danych

Brak aktualnych
danych

ND

Oddziaływanie
Obowiązek sporządzania
dokumentacji podatkowej
transakcji, na zasadach
określonych w art. 25a ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych zostanie
zachowany ale zostanie
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na liście rajów
podatkowych lub
uzyskujący dochody w tych
terytoriach.

określony w art. 23za ust. 1
tejże ustawy.
Obowiązek podatkowy od
dochodów zagranicznej spółki
kontrolowanej, zgodnie
z art. 30f ustawy o podatku
dochodowym do osób
fizycznych.
Ograniczenie w stosowaniu
odliczenia przewidzianego
w art. 27g ww. ustawy.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W związku z tym, że wydanie nowego rozporządzenia wiąże się tylko i wyłącznie ze zmianą w zakresie numeru przepisu
określającego podstawę prawną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (będzie to art. 23v ust. 2 tej
ustawy zamiast art. 25a) i nie jest związane z dokonaniem przeglądu i w następstwie aktualizacji listy zawartej w tym
rozporządzeniu przeprowadzanie konsultacji bieżącego projektu uznane zostało za nieuzasadnione.
W 2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. Zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały Nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.), projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki jednostek sektora
informacje, w tym
finansów publicznych.
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)
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ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
tak
elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz: Przyjęcie regulacji oznacza, iż na podatnikach dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata
dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz niepowiązanych z nimi podmiotów będących rezydentami krajów
lub terytoriów wykreślonych z listy rajów podatkowych, nie będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji
podatkowej takich transakcji.
9. Wpływ na rynek pracy
Proponowane zmiany nie wpłyną na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Specyfikacja projektu uniemożliwia zastosowanie mierników.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

48/09/kc

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych
i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych
Na podstawie art. 23zc ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen
transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych wymienionych w art. 23zc ust. 1
i 2 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej
dalej „ustawą”.
§ 2. Szczegółowy zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmuje:
1)

w zakresie opisu podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 1
ustawy:
a)

opis lub schemat struktury organizacyjnej podmiotu powiązanego, w tym wykaz
komórek organizacyjnych oraz liczby osób przypisanych do tych komórek,

b)

opis struktury zarządczej podmiotu powiązanego w relacji z grupą podmiotów
powiązanych, w tym wskazanie podmiotu, podmiotów lub ośrodków decyzyjnych,
do których raportowane są wyniki lub które faktycznie uczestniczą w procesie
podejmowania decyzji przez podmiot powiązany,

c)

opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:
–

przedmiot prowadzonej działalności,

–

wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi
działalność,

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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–

opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach którego podmiot prowadzi
działalność,

ze

wskazaniem

wpływu

warunków

ekonomicznych

i regulacyjnych oraz wskazanie kluczowych konkurentów,
–

opis strategii gospodarczej,

–

informację o przeniesieniach istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub
ryzyk, mających wpływ na podmiot powiązany, przeprowadzonych w roku
obrotowym lub w roku poprzedzającym rok obrotowy;

2)

w zakresie opisu transakcji, w tym funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa
w art. 23zc ust. 1 pkt 2 ustawy:
a)

przedmiot i rodzaj transakcji wraz ze wskazaniem związków z innymi
transakcjami,

b)

informację

o

zaangażowanych

w

transakcję

kontrolowaną

podmiotach

powiązanych, obejmującą ich nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu, numer
identyfikacji podatkowej oraz wskazanie przedmiotu ich podstawowej działalności,
wraz z informacją o rodzaju powiązań, o których mowa w art. 23m ust. 1
pkt 5 ustawy, w roku obrotowym,
c)

analizę funkcjonalną stron transakcji, z uwzględnieniem istotnych zmian
w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, obejmującą opis:
–

funkcji wykonywanych przez strony,

–

angażowanych przez nie aktywów,

–

ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ponoszenia ryzyka,

d)

sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,

e)

wartość transakcji w roku obrotowym, z podziałem na kontrahentów, wynikająca z:
–

otrzymanych lub wystawionych faktur, albo umów lub innych dokumentów
jeśli faktury nie są wystawiane, oraz

–

otrzymanych lub przekazanych płatności,

f)

umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji,

g)

porozumienia lub interpretacje podatkowe w sprawach cen transferowych zawarte
z lub wydane przez administracje podatkowe państw innych niż Rzeczpospolita
Polska, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe;

3)

w zakresie analizy cen transferowych, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy:
a)

wskazanie metody, o której mowa w art. 23p ust. 1–2 ustawy, zastosowanej w celu
weryfikacji zgodności warunków danej transakcji kontrolowanej, z warunkami

–3–
jakie

zostałyby

ustalone

pomiędzy

podmiotami

niepowiązanymi

wraz

z uzasadnieniem jej wyboru,
b)

wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w toku analizy cen
transferowych, o ile ma to zastosowanie w ramach metody wskazanej w lit. a, wraz
z uzasadnieniem wyboru,

c)

opis analizy porównawczej, o której mowa w art.23zc ust. 1 pkt 3 lit a ustawy,
przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej w lit a, obejmujący:
–

opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych
danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych
założeń przyjętych na potrzeby analizy,

–

wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
(wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi,
jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych
podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,

–

wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego
roku,

–

uzasadnienie

wyboru

wskaźnika

finansowego

przyjętego

do

analizy,

w przypadku jego zastosowania,
–

opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,

–

wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz
z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania

– przy czym dane, o których mowa w tiret pierwszym i drugim powinny być
przedstawione także w arkuszu kalkulacyjnym, w formacie elektronicznym
umożliwiającym ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzenie weryfikacji
procesu wyszukiwania i wykonanych obliczeń,
d)

opis analizy, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit b ustawy, wykazującej
zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana,
z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane (analiza zgodności) –
w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle
danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu
należytej staranności,
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– przy czym opis analizy zgodności, w przypadku, gdy metodę wskazaną w lit. a
stanowi inna metoda w rozumieniu art. 23p ust. 2 ustawy będąca techniką wyceny,
obejmuje:
–

uzasadnienie wyboru dla zastosowanej techniki wyceny lub standardu wyceny,

–

opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,

–

opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń
dla wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych
wskaźników,

–

opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła
wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy – w przypadku, gdy
zastosowanie techniki wyceny wymaga oparcia analizy o prognozy,

–

analizę wrażliwości,

–

uzasadnienie dla przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji
kontrolowanej,

e)

odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, o których mowa w lit. c lub d wraz
z uzasadnieniem odchyleń, jeśli wystąpiły;

4)

w zakresie informacji finansowych, o którym mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 4 ustawy:
a)

zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego, jeśli podmiot
powiązany był zobowiązany do jego sporządzenia na podstawie przepisów
o rachunkowości,

b)

opis pozwalający na przyporządkowanie danych finansowych dotyczących
transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa
w lit. a, lub innych informacji w nim zawartych.

§ 3. Szczegółowy zakres grupowej dokumentacji cen transferowych obejmuje:
1)

w zakresie opisu grupy, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 1 ustawy:
a)

opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem
nazw oraz siedziby lub miejsca zarządu podmiotów,

b) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową,
obejmujący:
–

opis

kluczowych

czynników

sukcesu

decydujących

o

przewadze

konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,
–

opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem
przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług,
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z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów
grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla
tych grup produktów lub usług,
–

wyszczególnienie

i

zwięzły

opis

istotnych

umów

lub

porozumień

wewnątrzgrupowych w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań
i rozwoju,

zawierający

w

szczególności

opis

zdolności

głównych

usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz
informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do
alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,
–

zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiającej istotny udział
podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości grupy, w tym kluczowe funkcje
pełnione przez te podmioty, ponoszone przez nie kluczowe ryzyka
i angażowane kluczowe aktywa,

–

informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach
związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach,
likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy;

2)

w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy, o którym mowa
w art. 23zc ust. 2 pkt 2 ustawy:
a)

ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności
oraz wykorzystania istotnych wartości niematerialnych i prawnych wraz
z informacją o lokalizacji kluczowych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz
lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,

b)

wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup, istotnych z punktu
widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły
prawne do tych wartości,

c)

wykaz istotnych umów lub porozumień pomiędzy podmiotami w grupie
kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów
o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów
licencyjnych,

d)

opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej i wartości niematerialnych i prawnych,

e)

ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli, własności i korzystaniu z wartości
niematerialnych i prawnych, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich
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siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub
rekompensaty;
3)

w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy, o którym mowa w art. 23zc
ust. 2 pkt 3 ustawy:
a)

ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym
informacje

o

istotnych

umowach

dotyczących

finansowania

zawartych

z podmiotami niepowiązanymi,
b)

wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania
w ramach grupy kapitałowej wraz ze wskazaniem ich siedziby i miejsca
sprawowania faktycznego zarządu,

c)

ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy
podmiotami powiązanymi;

4)

w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy, o którym mowa w art. 23zc
ust. 2 pkt 4 ustawy:
a)

roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

b)

wykaz i zwięzły opis zawartych przez podmioty należące do grupy kapitałowej
jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych interpretacji
podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER FINANSÓW

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji
zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia
12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1752), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 23zc ust. 4 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. ...).
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23zc ust. 4 ustawy dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, i 1552, 1629,
1669 i 1693, zwanej dalej „ustawą”), minister właściwy do spraw finansów publicznych
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres elementów lokalnej i grupowej
dokumentacji cen transferowych, uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje spełnienie tego
obowiązku.
Celem niniejszej regulacji jest także uproszczenie przepisów podatkowych, poprzez
umieszczenie szczegółowego katalogu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen
transferowych w całości w rozporządzeniu oraz poprzez ujednolicenie polskich wymogów
dokumentacyjnych ze standardami międzynarodowymi. Należy także podkreślić, iż zgodnie
z projektem rozporządzenia, zniesiony zostaje dotychczasowy obowiązek wykorzystania
w analizie porównawczej danych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dane te były dostępne). Projektowane zmiany przyczynią się
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz kosztów po stronie podatników,
związanych z realizacją wymogów w zakresie przygotowania dokumentacji cen
transferowych.
Lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file) sporządzają podmioty powiązane
dla transakcji kontrolowanych, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza progi
wskazane w art. 23w ust. 2 ustawy, z wyłączeniem transakcji wskazanych w art. 23z ustawy.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy także działań
wskazanych w art. 23za ust. 1 ustawy, realizowanych przez podatników z podmiotami
mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „rajach podatkowych”).
Grupową dokumentację cen transferowych (tzw. master file) dołączają do lokalnej
dokumentacji cen transferowych podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub
proporcjonalną, należące do grupy podmiotów powiązanych, która spełnia warunki wskazane
w art. 23zb ust. 1 ustawy, tj. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jej
skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy przekraczają kwotę 200 mln złotych
lub jej równowartość w innej walucie.
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Elementy zarówno lokalnej dokumentacji cen transferowych (art. 23zc ust. 1 ustawy), jak
i grupowej dokumentacji cen transferowych (art. 23zb ust. 2 ustawy), zostały wskazane
w ustawie w sposób ogólny, natomiast szczegółowy ich zakres określa niniejsze
rozporządzenie. W stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji, stanowi to uproszczenie
w zakresie przepisów o cenach transferowych, które w dotychczasowym kształcie zawierały
katalog elementów dokumentacji rozproszony pomiędzy przepisy ustawy i rozporządzenia, co
powodowało koniczność porównywania regulacji w obu aktach prawnych. Wprowadzana
zmiana powoduje uproszczenie regulacji, pozostawiając główne elementy dokumentacji jako
przepis ustawowy, a następnie precyzując ich szczegóły w przepisie wykonawczym.
Rozporządzenie wypełnia wskazaną w art. 23zc ust. 4 delegację dla Ministra Rozwoju
i Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu elementów
lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych. Delegacja ta stanowi, iż rozporządzenie
uwzględniać ma wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej; „OECD”)
w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji
podatkowych (dalej: „wytyczne OECD”). Rekomendacje dotyczące elementów dokumentacji
cen transferowych zawarte są w wytycznych OECD zaktualizowanych w lipcu 2017 roku.
Wytyczne obejmują dorobek OECD z ostatnich lat w zakresie zapobiegania erozji podstawy
opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS), w tym rezultaty prac w ramach
Działania 13 projektu BEPS, dotyczącego dokumentacji lokalnej (local file), dokumentacji
o grupie podmiotów (master file), a także raportowania według krajów (CbC).
Przedłożony projekt rozporządzenia ma na celu ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych
ze standardami międzynarodowymi, zarówno w zakresie local file, jak i master file tak, aby
odzwierciedlały one w możliwie najwyższym stopniu wymogi wynikające z wytycznych
OECD, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie w odpowiedni sposób interesów Skarbu
Państwa. Ujednolicenie przepisów dotyczących elementów dokumentacji cen transferowych,
zwłaszcza w obszarze dokumentacji grupowej, pozwoli na zmniejszenie obciążeń
administracyjnych oraz kosztów po stronie podatników, związanych z realizacją wymogów
w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych.
Proponowane rozwiązania stanowią element procesu uproszczenia przepisów podatkowych,
zgodnie z kierunkami wskazanymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Strategia akcentuje nowe, partnerskie
podejście w relacjach pomiędzy administracją podatkową a przedsiębiorcami, wyrażające się
w filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym. Należy
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podkreślić, że przedłożony projekt rozporządzenia w sposób istotny zwiększa przejrzystość
prawa podatkowego i jego stosowania.
2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Wskazanie delegacji ustawowej (§ 1 Rozporządzenia)
W § 1 powołano przepis delegacyjny ustawy o CIT, wyznaczający zakres przedmiotowy
projektowanego rozporządzenia.
2.2. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych (§ 2 Rozporządzenia)
Przepis obejmuje szczegółowe elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych,
stanowiące rozwinięcie elementów ogólnych, o których mowa w art. 23zc ust. 1 ustawy.
Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje informacje dotyczące transakcji
zawieranych przez krajowy podmiot powiązany z podmiotami z nim powiązanymi, a także
w określonych przypadkach informacje dotyczące transakcji podatnika z podmiotem,
mającym siedzibę lub zarząd w tzw. „raju podatkowym”.
Katalog informacji, które zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia powinna
zawierać dokumentacja lokalna, oparty został na katalogu zawartym w aneksie II do rozdziału
V wytycznych OECD. Obejmuje on 3 grupy zagadnień, tj. (1) informacje o podmiocie
krajowym, (2) informacje o zawieranych transakcjach, w tym m.in. szczegółową analizę
danych

porównawczych

oraz

(3)

informacje

finansowe.

Przedstawiony

projekt

rozporządzenia ma na celu implementację w możliwie jak największym zakresie zaleceń
wytycznych OECD w obszarze zawartości lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Wskazane w art. 23zc ust. 1 ustawy ogólne elementy dokumentacji local file zbieżne są
z elementami przedstawionymi w wytycznych OECD i obejmują: opis podmiotu
powiązanego, opis transakcji, analizę cen transferowych, w tym również analizę
porównawczą lub analizę zgodności oraz informacje finansowe.
W zakresie opisu podmiotu powiązanego w dokumentacji lokalnej powinny zostać zawarte
informacje dotyczące zarówno organizacji podmiotu jako jednostki (§ 2 pkt 1 lit. a) oraz
w relacji do grupy podmiotów powiązanych (§ 2 pkt 1 lit. b), jak i informacje o prowadzonej
przez ten podmiot działalności, realizowanej strategii oraz jego otoczeniu rynkowym
i wpływie tego otoczenia na podmiot w analizowanym okresie (§ 2 pkt 1 lit. c). Ponadto,
zgodnie z projektem rozporządzenia, wymagane są informacje dotyczące przeniesień
istotnych funkcji, aktywów lub ryzyka w ramach grupy podmiotów powiązanych, jeśli miały
wpływ na podmiot sporządzający lokalną dokumentację cen transferowych (§ 2 pkt 1 lit. c).
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Wymagane informacje mają na celu umożliwienie analizy transakcji zawieranych przez
podmiot w szerszym kontekście związanym z działalnością podmiotu w grupie podmiotów
powiązanych, jak i w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
W ramach opisu transakcji, w tym funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 23zc
ust. 1 pkt 2 ustawy, projekt rozporządzenia przewiduje przedstawienie jej okoliczności, w tym
związku z innymi transakcjami realizowanymi przez podmiot (§ 2 pkt 2 lit. a), informacji
o podmiotach powiązanych zaangażowanych w transakcję, w tym danych identyfikacyjnych,
informacji o ich podstawowej działalności i rodzaju powiązań łączących strony transakcji
(§ 2 pkt 2 lit. b) oraz na temat ról stron w transakcji, w postaci opisu analizy funkcjonalnej
(§ 2 pkt 2 lit. c). Wymagane jest wskazanie sposobu kalkulacji ceny transferowej,
obejmującego faktycznie zastosowany sposób jej obliczenia wraz z założeniami, które
przyjęto w ramach kalkulacji (§ 2 pkt 2 lit. d). Ponadto, zgodnie z proponowanymi
przepisami, należy wskazać wartość transakcji zarówno wynikającą z faktur, umów lub
innych dokumentów, jak i wartość wynikającą z płatności faktycznie zrealizowanych
w związku z transakcją (§ 2 pkt 2 lit. e). Wymagana jest także informacja w zakresie
dokumentów wewnątrzgrupowych, zawierających ustalenia dotyczące transakcji (§ 2 pkt 2
lit. f) oraz na temat wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż
Rzeczpospolita Polska porozumień lub interpretacji w sprawach cen transferowych
dotyczących transakcji, w tym w szczególności uprzednich porozumień cenowych (§ 2 pkt 2
lit. g). Wymaganie zawarcia wskazanych informacji w dokumentacji lokalnej ma na celu
umożliwienie kompleksowej analizy danej transakcji z uwzględnieniem wszystkich istotnych
okoliczności jej zawarcia i realizacji.
W § 2 pkt 3 przedłożonego projektu rozporządzenia zawarto szczegółowe elementy lokalnej
dokumentacji cen transferowych w obszarze analizy cen transferowych, o której mowa
w art. 23zc ust 1 pkt 3 ustawy. W ustawie dokonano wyodrębnienia analizy cen
transferowych jako osobnego elementu, aby zapewnić większą przejrzystość projektowanej
regulacji. Podział taki miał również na celu podkreślenie znaczenia analizy cen
transferowych, rozumianej jako całościowa analiza rezultatu finansowego warunków
ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami w transakcji, jako kluczowego elementu
lokalnej dokumentacji cen transferowych. Opis analizy cen transferowych powinien zatem
zawierać wskazanie jednej z metod przewidzianych w art. 23p ust. 1–2 ustawy, zastosowanej
w celu weryfikacji zgodności warunków transakcji z warunkami jakie zostałyby ustalone
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (§ 2 pkt 3 lit. a), wraz z uzasadnieniem wyboru
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metody. Zgodnie z art.23p ust. 1 oraz art. 23p ust. 3 ustawy, wybrana powinna zostać metoda
najbardziej odpowiednia w danych okolicznościach, przy uwzględnieniu między innymi
warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępności
informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficznych kryteriów
jej zastosowania. Należy podkreślić, iż sporządzając lokalną dokumentację cen transferowych
podatnik powinien uzasadnić wybór danej metody, nie jest natomiast konieczne zawarcie
odrębnej analizy wykluczającej zastosowanie pozostałych metod. Zatem w przypadku wyboru
metody określonej w art. 23p ust. 2 ustawy, tj. metody innej, niż wskazane w dotychczas
obowiązujących przepisach metody podstawowe, podatnik nie jest zobowiązany do
wykluczania tych metod jako niespełniających warunku najbardziej odpowiedniej metody.
Analiza cen transferowych powinna zawierać także wskazanie strony (w przypadku
wykorzystania danych o wskaźnikach finansowych podmiotów) lub transakcji (w przypadku
wykorzystania danych o porównywalnych transakcjach) poddanej badaniu z wykorzystaniem
wybranej metody (§ 2 pkt 3 lit. b). Zawrzeć należy także opis analizy porównawczej
przeprowadzonej przy użyciu wybranej metody, obejmujący informacje wskazane w § 2 pkt 3
lit. c.
W projektowanej regulacji zrezygnowano z wymogu oparcia analizy porównawczej na
danych porównywalnych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi realizację postulatu zgłaszanego przez podatników
w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Istniejący dotychczas wymóg oparcia
analizy porównawczej na danych porównywalnych podmiotów z siedzibą lub zarządem na
terytorium RP, jeśli były one dla podatnika dostępne, stanowił ograniczenie w zakresie
doboru prawidłowej próby porównywalnych transakcji lub podmiotów w kontekście
zapewnienia odpowiedniej jakości analizy pod względem jej porównywalności z testowaną
transakcją. Jednocześnie podkreślić należy, iż selekcji danych do analizy dokonuje się
z uwzględnieniem stopnia ich porównywalności. Stąd jeśli użycie krajowych danych
porównawczych jest wskazane w celu prawidłowego zastosowywania najbardziej
odpowiedniej metody, dane takie powinny zostać w analizie uwzględnione. Projektowane
rozporządzenie zawiera także wymóg załączenia wykazu danych porównywalnych (w tym
danych odrzuconych) i dotyczących procesu selekcji w formacie elektronicznym (wskazano
format arkusza kalkulacyjnego). Regulacja ta ma na celu zapewnienie organom podatkowym
możliwości

edycji

danych

i

przeprowadzenia

weryfikacji

procesu

wyszukiwania
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i dokonanych obliczeń, co wpłynie na usprawnienie procesu kontroli. Proponowane
rozwiązanie oparte jest na wprowadzonych niedawno regulacjach francuskich.
W przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej
metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej
staranności, w dokumentacji zawrzeć należy opis analizy zgodności potwierdzający, iż
warunki transakcji są zgodne z warunkami, jakie ustaliłby podmioty niepowiązane (§ 2 pkt 3
lit. d). W przypadku, gdy brak jest możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej,
natomiast podatnik na podstawie art. 23p ust. 2 ustawy skorzysta z możliwości zastosowania
do ustalenia ceny transferowej z techniki wyceny (dozwolonej w ramach otwartego katalogu
tzw. metody innej), wówczas opis analizy zgodności, który będzie zawarty w dokumentacji
cen transferowych, powinien zawierać elementy wskazane w § 2 pkt 3 lit. d tiret od
pierwszego do szóstego. Rozbudowanie opisu analizy zgodności o ww. elementy, jeżeli
podatnik zdecydował się na zastosowanie techniki wyceny, wynika z konieczności
zapewnienia dla organów podatkowych informacji, które pozwolą na weryfikację, czy analiza
cen transferowych dokonana techniką wyceny jest zgodna z Wytycznymi OECD i pozwala na
wyznaczenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty
niepowiązane w danych okolicznościach.
Ponadto, w ramach analizy cen transferowych, wskazać należy czy i w jaki sposób wyniki
przeprowadzonych analiz (porównawczej lub zgodności) znalazły odzwierciedlenie w cenie
transferowej (§ 2 pkt 3 lit. e).
W zakresie danych finansowych projektowane rozporządzenie wskazuje, iż lokalna
dokumentacja cen transferowych zawierać powinna zatwierdzone sprawozdanie finansowe
podmiotu sporządzającego dokumentację, jeśli był on zobowiązany do jego sporządzenia
(§ 2 pkt 4 lit. a) wraz z opisem, który pozwoli na przyporządkowanie danych dotyczących
transakcji do pozycji tego sprawozdania lub innych informacji w nim zawartych (§ 2 pkt 4
lit. b).
2.3. Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (§ 3 Rozporządzenia)
Przepis wskazuje szczegółowe elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (master
file), jako rozwinięcie katalogu elementów ogólnych, o których mowa w art. 23zc ust. 2
ustawy o CIT. Master file obejmuje informacje dotyczące grupy podmiotów powiązanych,
która spełnia warunki wskazane w art. 23zb ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem
zobowiązane do jej sporządzenia są podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub
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proporcjonalną, należące do grupy podmiotów powiązanych, sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln złotych lub
równowartość tej kwoty w innej walucie. Jednocześnie zmodyfikowane przepisy ustawy
pozwalają na wykorzystanie przez podatników grupowej dokumentacji cen transferowych,
przygotowanej przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych, również
w języku angielskim. Regulacja ta, stanowiąca uproszczenie obowiązku w zakresie
sporządzania

dokumentacji

cen

transferowych

dla

podatników

należących

do

międzynarodowych grup kapitałowych, pociąga za sobą konieczność ściślejszego
dostosowania polskich przepisów odnośnie zakresu dokumentacji grupowej do standardów
OECD, które stanowią wzorzec zakresu master file stosowany powszechnie na świecie. Stąd
przedłożony projekt rozporządzenia zawiera w § 3 zakres elementów grupowej dokumentacji
cen transferowych ujednolicony z zakresem katalogu zawartym w aneksie I do rozdziału
V wytycznych OECD.
Zgodnie z § 3 pkt 1 projektu rozporządzenia, opis grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 23zc ust. 2 pkt 1 ustawy, powinien zawierać schemat lub opis grupy obejmujący nazwy,
lokalizacje oraz powiązania właścicielskie podmiotów w grupie oraz opis działalności grupy,
zawierający m.in. opis kluczowych czynników sukcesu grupy, informacje o łańcuchu wartości
dla najistotniejszych produktów lub usług grupy, informacje o usługach wewnątrzgrupowych
świadczonych w ramach grupy (innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju) i polityce cen
transferowych w zakresie tych usług czy opis analizy funkcjonalnej obrazujący udział
poszczególnych podmiotów w tworzeniu wartości grupy.
Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 23zc ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z § 3 pkt 2 projektu rozporządzenia obejmować
powinien opis strategii grupy kapitałowej odnośnie wytwarzanych i posiadanych istotnych
wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o kluczowych ośrodkach
badawczo-rozwojowych, wykaz i informacje o wartościach niematerialnych i prawnych
istotnych z punktu widzenia cen transferowych, wykaz istotnych umów lub porozumień
wewnątrzgrupowych dotyczących tych wartości niematerialnych i prawnych, jak również opis
polityki cen transferowych w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej i wartości
niematerialnych i prawnych, a także informacje o zmianach w zakresie kontroli, własności
i wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych w ramach grupy kapitałowej.
W zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 23zc ust. 2 pkt 3 ustawy projekt rozporządzenia w § 3 pkt 3 wskazuje na konieczność

– 14 –
zawarcia w grupowej dokumentacji cen transferowych informacji o sposobie finansowania
działalności grupy, w tym przez podmioty niepowiązane oraz o podmiotach, które w ramach
grupy pełnią funkcje w zakresie centralnego finansowania, a także opisu polityki cen
transferowych w zakresie wewnętrznego finansowania podmiotów w ramach grupy.
Zgodnie z § 3 pkt 4 projektowanego rozporządzenia w zakresie informacji podatkowych
i finansowych, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 4 ustawy, wymagane jest roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy oraz wykaz i informacje dotyczące zawartych
przez podmioty w grupie jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych
interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu między Państwami.
3. Wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane

rozporządzenie

mikroprzedsiębiorców

oraz

pozostaje
małych

bez
i

negatywnego

średnich

wpływu

przedsiębiorców.

na

działalność

Obowiązkiem

dokumentacyjnym objęci są przedsiębiorcy działający w grupie podmiotów powiązanych, po
spełnieniu określonych w ustawie kryteriów oraz przedsiębiorcy dokonujący określonych
operacji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
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określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu 17.09.2018
elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej
dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od
Źródło:
osób fizycznych
Inne
Upoważnienie ustawowe (art. 23zc ust. 4
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Finansów:
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1) Brak pełnej zgodności istniejących wymagań w zakresie zawartości dokumentacji cen transferowych ze standardami
OECD
Istniejące przepisy w zakresie elementów dokumentacji cen transferowych nie implementują w pełnym zakresie zaleceń
Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych
opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w dniu 10 lipca 2017 r. (Wytyczne OECD).
Powoduje to dla przedsiębiorstw nadmierne obciążenia o charakterze biurokratycznym i administracyjnym,
w szczególności dla tych należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to
przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych. Obciążenia te wynikają z tego, że w wyniku różnic między
wymogami dokumentacyjnymi OECD a wymogami krajowymi podatnicy przygotowujący dokumentację cen
transferowych centralnie (czy to lokalną czy grupową dokumentację cen transferowych) zmuszeni są do jej weryfikacji
pod kątem zgodności z wymogami krajowymi i ewentualnego jej uzupełnienia, jeżeli wymogi te nie są spełnione.
2) Brak przejrzystości przepisów dotyczących zawartości dokumentacji cen transferowych
W związku z tym, że zakres elementów zarówno lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych został
rozproszony między przepisy ustawy i rozporządzenia, podatnicy zgłaszają trudności z interpretowaniem tych przepisów
oraz wątpliwości, w jaki sposób prawidłowo sporządzić dokumentację podatkową, aby nie została ona zakwestionowana
przez organy podatkowe. Powoduje to po stronie podatników niepewność i powstanie nieuzasadnionego ryzyka
podatkowego.
3) Konieczność wykorzystania do analiz porównawczych danych krajowych
Istniejący wymóg oparcia analizy porównawczej sporządzanej w celu uzasadnienia rynkowości transakcji zwieranych
z podmiotami powiązanymi na danych porównywalnych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ograniczenie dla podatników w zakresie doboru prawidłowej próby porównywalnych
transakcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości analizy pod względem jej porównywalności z testowaną
transakcją. W przypadku niektórych rodzajów transakcji pozyskanie do analizy danych krajowych nie było możliwe, co
było wielokrotnie zgłaszane przez podatników.
W związku z powyższym przepisy określające elementy dokumentacji cen transferowych powinny zostać dostosowane
tak, aby z jednej strony były proste, przejrzyste i przyjazne dla podatników, a z drugiej strony umożliwiały organom
podatkowym pozyskanie z dokumentacji prawidłowych pod względem technicznym informacji, pozwalających na
weryfikację, czy transakcje zachodzące pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach, jakie ustaliłyby
podmioty niezależne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane zmiany mają na celu szczegółowe wskazanie elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych
i grupowej dokumentacji cen transferowych (dotyczącej transakcji kontrolowanych zawieranych z podmiotami
powiązanymi, w tym transakcji z zagranicznym zakładem oraz płatności do krajów/terytoriów stosujących szkodliwą
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konkurencję podatkową), adekwatnie do poszczególnych kategorii, opisów i informacji wymaganych w tej
dokumentacji.
Projektowane rozporządzenia w ramach działań upraszczających i uszczelniających system podatków dochodowych
przewiduje m.in.:
a) pełne ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD. Zmianie ulegają elementy
lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w taki sposób, aby w możliwe najpełniejszym zakresie
odzwierciedlały wymogi wynikające z Wytycznych OECD.
b) ułatwienia dokumentacyjne. Poprzez ujednolicenie elementów grupowej dokumentacji cen transferowych
z wymogami wynikającymi z Wytycznych OECD wprowadza się możliwość realizacji obowiązku posiadania
grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji
sporządzonej przez inny podmiot z grupy, który sporządził taką dokumentację w formacie wymaganym w tych
Wytycznych. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do
sporządzenia jej we własnym zakresie. Projektowana regulacja stanowi znaczne uproszczenie w zakresie
obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji.
c) zwiększenie przejrzystości analizy cen transferowych. Wyodrębnia się jako jeden z głównych elementów
dokumentacji analizę cen transferowych (obejmującą analizę porównawczą lub analizę zgodności) i precyzuje
się etapy tej analizy, aby zwiększyć przejrzystość projektowanej regulacji. Wyodrębnienie analizy cen
transferowych ma również na celu podkreślenie znaczenia tej analizy, rozumianej jako całościowa analiza
rezultatu finansowego warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami w transakcji, jako
kluczowego elementu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
d) dostosowanie wymogów dokumentacyjnych do kompleksowego uregulowanie zasady ceny rynkowej.
Zmianie ulegają elementy analizy cen transferowych tak, aby dostosować zawartość takiej analizy do
kompleksowego uregulowania zasady ceny rynkowej wprowadzonego znowelizowaną ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Nowela przewiduje m.in. możliwość zastosowania, w uzasadnionych
przypadkach, innych niż wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych metod, w tym
technik wyceny, do określania ceny transferowej w transakcjach kontrolowanych, co umożliwi organom
podatkowym bardziej efektywną weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi
z warunkami rynkowymi.
e) zniesienie obowiązku wykorzystania w analizie porównawczej danych krajowych. Rezygnuje się
z nakładania na podatników wymogu oparcia analizy porównawczej na danych porównywalnych podmiotów
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując jednocześnie preferencję dla
tych danych jeśli ich użycie jest wskazane w celu prawidłowego zastosowywania najbardziej odpowiedniej
metody dla danej transakcji.
Projektowane rozporządzenie wypełnia delegację ustawową zawartą w art. 23zc ust. 4 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Obowiązek sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym transakcji
z zagranicznym zakładem) oraz płatności do krajów/terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tj. rajów
podatkowych) jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD i UE. Dokumentację
w najnowszym formacie OECD przestawionym w Wytycznych OECD wdrożyło już wiele państw członkowskich
UE/OECD.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Podmioty powiązane
w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
zawierające transakcje
z podmiotami z nimi
powiązanymi oraz
podatnicy dokonujący
płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu
z tzw. raju podatkowego

Ok. 22 tys.
przedsiębiorców
(podatników PIT),
u których występują
powiązania kapitałowe
i którzy zawierają
transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Obowiązek sporządzenia
dokumentacji cen
transferowych zawierającej
ściśle określone elementy
i informacje w zakresie
transakcji kontrolowanych
oraz płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu z tzw. raju
podatkowego.

– 18 –
Pozytywny wpływ wynikający
z możliwości żądania od
podatnika kompleksowego
dokumentu zawierającego
informacje pozwalające na
weryfikację, czy transakcje
kontrolowane zachodzące
pomiędzy podmiotami
powiązanymi lub płatności
należności na rzecz
podmiotów z tzw. raju
podatkowego odbywają się na
warunkach, jakie ustaliłyby
podmioty niezależne.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Organy podatkowe

Konsultacje nastąpią po uchwaleniu ustawy, na podstawie której wydane zostanie projektowane rozporządzenie.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przyjmuje się, że projektowane rozwiązania nie będą miały istotnego wpływu na zwiększenia
dochodów lub zmniejszenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości
wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)
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W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa

Zmniejszenie nakładu pracy na przygotowanie dokumentacji cen
transferowych, w szczególności w zakresie przygotowania grupowej
dokumentacji cen transferowych.
sektor mikro-, małych
Zmniejszenie nakładu pracy na przygotowanie dokumentacji cen
i średnich
transferowych, w szczególności w zakresie przygotowania grupowej
przedsiębiorstw
dokumentacji cen transferowych.
duże przedsiębiorstwa Ograniczenie obciążeń administracyjnych
Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
podatkowej.
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich. Projektowane rozwiązanie bowiem ma
na celu:
- zmniejszenie nadmiernych obciążeń administracyjnych i biurokratycznych
związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych,
- pozyskanie przez władze podatkowe informacji ważnych z punktu widzenia
walki z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez podmioty uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową
w sposób nieuczciwy.
sektor mikro-, małych Ograniczenie obciążeń administracyjnych
i średnich
Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
przedsiębiorstw
podatkowej.
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich. Projektowane rozwiązanie bowiem na
celu:
- zmniejszenie nadmiernych obciążeń administracyjnych i biurokratycznych
związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych,
- pozyskanie przez władze podatkowe informacji ważnych z punktu widzenia
walki z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez podmioty uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową
w sposób nieuczciwy.
obywatele
Wzrost zaufania publicznego do systemu podatkowego w związku
z ograniczeniem wykorzystywania przez niektórych podatników luk
w systemie podatkowym. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy
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☒ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz:
Zmniejszenie liczby dokumentów: Proponowane regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych spowodują
dostosowanie zawartości dokumentacji cen transferowych do Wytycznych OECD. Przewiduje się ograniczenie w liczbie
przygotowanych dokumentów wynikające z braku konieczności dostosowywania dokumentacji przygotowanej centralnie
(w szczególności grupowej dokumentacji cen transferowych) do wymogów krajowych.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Brak wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

50/09/kc

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach
transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych
Na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Informacja o cenach transferowych, zwana dalej „informacją”, zawiera:
1)

wskazanie celu złożenia informacji oraz okresu, za jaki jest składana;

2)

dane identyfikacyjne, obejmujące:
a)

dane podmiotu składającego informację:
–

nazwę pełną,

–

numer identyfikacji podatkowej lub PESEL – w przypadku braku numeru
identyfikacji podatkowej,

–
b)

główny kod PKD,

dane podmiotu, którego dotyczy składana informacja, obejmujące:
–

nazwę pełną,

–

numer identyfikacji podatkowej lub PESEL – w przypadku braku numeru
identyfikacji podatkowej,

–
3)

główny kod PKD;

ogólne informacje finansowe, podmiotu, dla którego jest składana informacja,
obejmujące wskazanie wartości wybranych wskaźników finansowych;

4)

informacje

dotyczące

podmiotów

powiązanych

i

transakcji

kontrolowanych,

obejmujące:
a)

wskazanie przedmiotu transakcji kontrolowanych, objętych obowiązkiem składania
informacji,

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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b)

w odniesieniu do każdej transakcji kontrolowanej, o której mowa w lit. a
wskazanie:

c)

–

wartości transakcji,

–

państwa rezydencji podatkowej kontrahenta,

w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dotyczących pozyskania lub udzielenia
finansowania wskazanie dodatkowo:

d)

–

kwoty kapitału,

–

waluty pozyskanego finansowania,

–

kwoty odsetek,

w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem jest korzystanie z wartości
niematerialnej wskazanie dodatkowo rodzaju dobra niematerialnego, będącego
przedmiotem transakcji kontrolowanej;

5)

informacje dotyczące metod i cen transferowych:
a)

wskazanie metody wybranej w celu weryfikacji zgodności warunków transakcji
kontrolowanej z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,

b)

informacje o stosowanej cenie transferowej, obejmujące:
–

informacje o wysokości ceny transferowej,

–

wskazanie waluty w jakiej została wyrażona cena transferowa – jeśli wymaga
tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

–

wskazanie miary, w jakiej została wyrażona cena transferowa – jeśli wymaga
tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

c)

informacje o analizie cen transferowych, obejmujące:
–

wskazanie sposobu weryfikacji zgodności warunków transakcji kontrolowanej
z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, w tym wskazanie źródła
danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,

–

informacje na temat wyboru podmiotu badanego, kryteriów selekcji danych
porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika
finansowego wybranego na potrzeby analizy porównawczej – jeśli wymaga
tego wybrana metoda,

–
6)

wskazanie wyników analizy porównawczej;

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, obejmujące informację o dokonanych korektach
cen transferowych oraz dodatkowe informacje dotyczące wybranych transakcji
kontrolowanych.
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§ 2. Załącznik do rozporządzenia określa objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania
informacji o cenach transferowych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER FINANSÓW
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK
Objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania
informacji o cenach transferowych
przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Wskazanie celu złożenia informacji oraz okresu, za jaki jest składana (§1 pkt 1
Rozporządzenia)
W tej części podmiot wskazuje cel złożenia informacji (złożenie/korekta informacji),
wybierając odpowiedni wariant oraz podaje okres, za jaki informacja jest składana,
wybierając datę początkową i końcową.
2. Dane identyfikacyjne (§1 pkt 2 Rozporządzenia)
W tej części podmiot podaje dane identyfikacyjne dotyczące:
1) podmiotu składającego informację oraz
2) podmiotu, dla którego składana jest informacja.
W sytuacji, jeśli podmiot składający jest tożsamy z podmiotem dla którego składana jest
informacja, należy podać te same dane w sekcji dotyczącej podmiotu składającego
i podmiotu, którego informacja dotyczy.
3. Ogólne dane finansowe (§1 pkt 3 Rozporządzenia)
W tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, którego
dotyczy składana informacja, obejmujące rentowność podmiotu na całości działalności,
wyrażoną za pomocą następujących wskaźników finansowych:
a)
b)
c)
d)

marża operacyjna,
marża zysku brutto,
rentowność aktywów,
rentowność kapitału własnego

– skalkulowane zgodnie z tabelą:
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Formuła
wariant porównawczy RZiS

Formuła
wariant kalkulacyjny RZiS

Marża
operacyjna

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

Marża na
działalności
gospodarczej

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 +
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

Nazwa
wskaźnika

Kod

IF01

IF02

IF03

IF04

Rentowność
aktywów
(ROA)
Rentowność
kapitału
własnego
(ROE)

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych (§1 pkt 4
Rozporządzenia)
4.1. Wskazanie transakcji (§1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia)
W kolumnie „Nazwa transakcji” należy wskazać transakcję kontrolowaną zgodnie
z poniższą tabelą. Transakcję w tabeli należy rozumieć jako jednorodną transakcję
kontrolowaną. Składający informację może wybrać tę samą pozycję w tabeli kilkukrotnie –
jeśli transakcje takie nie są traktowane przez niego jako transakcje jednego rodzaju (np.
pożyczki otrzymane na różny cel i na różnych warunkach, zakup różnych usług, nie będących
usługami badawczo-rozwojowymi ani usługami o niskiej wartości dodanej).
Kod
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

Nazwa transakcji
Transakcje towarowe – sprzedaż
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych
funkcjach i ryzykach
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych
funkcjach i ryzykach
Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych
funkcjach i ryzykach
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych
funkcjach i ryzykach
Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub
produktów
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Kod
1008
1009
1010
1101
1102
1103
1104
1105

1201
1202
1203
1204
1205

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1401

1501
1502
1503
1504

Nazwa transakcji
Sprzedaż komisowa towarów
Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
Sprzedaż części zamiennych
Transakcje usługowe – sprzedaż
Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej
Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych
Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości
dodanej i badawczo-rozwojowe
Sprzedaż innych usług
Sprzedaż usług związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie
nieruchomościami, asset management)
Transakcje finansowe – sprzedaż
Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka,
nabycie obligacji lub inna forma)
Cash-pooling (pozycje dodatnie)
Udzielenie gwarancji lub poręczenia
Sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia,
reasekuracja)
Sprzedaż innych usług finansowych (w tym usług związanych z obsługą
płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
Wniesienie aportem wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych
i prawnych
Sprzedaż nieruchomości
Wniesienie aportem nieruchomości
Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości
Sprzedaż aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne
i prawne
Wniesienie aportem aktywów innych niż wartości niematerialne
i prawne i nieruchomości
Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Sprzedaż udziałów, akcji lub innych praw własności w jednostkach
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego części
Udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych
Udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku
towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej
Inne transakcje – sprzedaż
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
do podmiotu powiązanego – za wynagrodzeniem
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
do podmiotu powiązanego – bez wynagrodzenia
Przychód z tytułu refaktur
Inne przychody
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Kod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2101
2102
2103
2104
2105

2201
2202
2203
2204
2205

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311

Nazwa transakcji
Transakcje towarowe – zakup
Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach
i ryzykach
Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach
i ryzykach
Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy
Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych
funkcjach i ryzykach
Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach
i ryzykach
Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
Zakup towarów lub produktów w sprzedaży komisowej
Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
Zakup części zamiennych
Transakcje usługowe - zakup
Zakup usług o niskiej wartości dodanej
Zakup usług badawczo-rozwojowych
Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości
dodanej i badawczo-rozwojowe
Zakup innych usług
Zakup usług związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie
nieruchomościami, asset management)
Transakcje finansowe – zakup
Transakcja związana z pozyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka,
nabycie obligacji lub inna forma)
Cash-pooling (pozycje ujemne)
Uzyskanie gwarancji lub poręczenia
Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia,
reasekuracja)
Zakup innych usług finansowych (w tym usług związanych z obsługą
płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Otrzymanie aportu wartości niematerialnych i prawnych
Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych
i prawnych
Zakup nieruchomości
Otrzymanie aportu nieruchomości
Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości
Zakup aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne
i prawne
Otrzymanie aportu aktywów innych niż wartości niematerialne
i nieruchomości
Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż
nieruchomości i wartości niematerialne
Zakup udziałów, akcji lub innych praw własności w jednostkach
Otrzymanie aportu przedsiębiorstwa lub jego części
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Kod
2401

2501
2502
2503
2504

Nazwa transakcji
Korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych
Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania
ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej
Inne transakcje – zakup
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
od podmiotu powiązanego – za wynagrodzeniem
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
od podmiotu powiązanego – bez wynagrodzenia
Koszty z tytułu refaktur
Inne koszty

4.2. Wartość transakcji kontrolowanej i kraj rezydencji podatkowej kontrahenta (§1
pkt 4 lit. b Rozporządzenia)
4.2.1. Wartość transakcji (tiret 1)
Wartość każdej transakcji kontrolowanej należy wskazać w kwotach netto (bez VAT) na
ostatni dzień roku podatkowego, za który składana jest informacja – w kolumnie „Wartość
transakcji”, wybierając odpowiedni kod na podstawie poniższej tabeli.
Wyrażone w innej walucie niż złote wielkości przelicza się na złote według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy. Wartości transakcji w mln złotych
zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. Wartości transakcji określa się zgodnie
z art. 23x ust. 2 Ustawy.
Kod
WT01
WT02
WT03
WT04
WT05
WT06
WT07
WT08
WT09
WT10
WT11
WT12
WT13
WT14
WT15
WT16
WT17
WT18
WT19
WT20

Wartość transakcji (mln PLN)
2 – 2,99
3 – 3,99
4 – 4,99
5 – 5,99
6 – 6,99
7 – 7,99
8 – 8,99
9 – 9,99
10 – 11,99
12 – 13,99
14 – 15,99
16 – 19,99
20 – 24,99
25 – 29,99
30 – 49,99
50 – 74,99
75 – 99,99
100 – 149,99
150 – 199,99
Powyżej 200
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4.2.2. Państwo rezydencji podatkowej kontrahenta (tiret 2)
Należy wskazać kod państwa rezydencji podatkowej kontrahenta według klasyfikacji ISO
3166 alpha 2 Country Code (w kolumnie: „Kod państwa rezydencji podatkowej
kontrahenta”). Jeśli transakcja kontrolowana zawierana jest z więcej niż jednym
kontrahentem, należy wskazać kraje rezydencji podatkowej każdego z nich.
4.3. Transakcje dotyczące pozyskania lub udzielenia finansowania (§1 pkt 4 lit. c
Rozporządzenia)
Jeśli przedmiotem transakcji jest udzielenie lub pozyskanie finansowania, należy wypełnić
następujące kolumny:
1) „Kwota kapitału” – należy wskazać łączną kwotę zobowiązania lub należności jako
średnią z dziennych sald, zgodnie z informacjami z ksiąg rachunkowych podmiotu,
którego dotyczy informacja. Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych
jednostek (bez miejsc po przecinku). W przypadku gwarancji lub poręczeń, uzupełnia się
kwotę faktycznie poręczanego zobowiązania. W przypadku cash poolingu, uzupełnia się
łączną wartość odpowiednio pozycji dodatnich lub ujemnych w ciągu roku podatkowego,
w zależności od wybranego kodu transakcji;
2) „Waluta” – należy wskazać walutę, w jakiej finansowanie zostało wypłacone lub walutę
poręczanego zobowiązania, zgodnie z kodem walut ISO 4217;
3) „Kwota odsetek” – należy wpisać łączną kwotę odsetek, naliczonych lub zapłaconych
(w zależności od tego, która z wartości jest wyższa) w roku podatkowym, powiększonych
o ewentualne dodatkowe prowizje lub opłaty, związane z udzieleniem lub otrzymaniem
finansowania. W przypadku poręczenia lub gwarancji, uzupełnia się w tym miejscu
wartość wynagrodzenia za udzielenie lub otrzymanie poręczenia. W przypadku cash
poolingu, uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych,
w zależności od wybranego kodu transakcji, odpowiednio do pozycji w kolumnie „Kwota
kapitału”. Wartość odsetek wskazuje się w walucie, wskazanej w kolumnie „Waluta”.
W przypadku tych transakcji kontrolowanych nie wypełnia się kolumny „Wartość transakcji”.
4.4. Transakcje dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych
(§1 pkt 4 lit. d Rozporządzenia)
Jeśli przedmiotem transakcji jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych,
należy wypełnić kolumnę „Rodzaj dobra niematerialnego” – należy wybrać kod,
odpowiadający rodzajowi dobra niematerialnego, będącego przedmiotem transakcji.
Kod
DN01
DN02
DN03
DN04
DN05
DN06
DN07

Rodzaj dobra niematerialnego
Marka / znak towarowy
Patent
Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji
Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż
produkcja
Franczyza (pakiet dóbr niematerialnych, obejmujący w szczególności DN1
oraz DN3 lub DN4)
Oprogramowanie
Inne dobra niematerialne
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DN08

Zbiór dóbr niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę
transferową

5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych (§1 pkt 5 Rozporządzenia)
5.1. Wybór metody (§1 pkt 5 lit. a Rozporządzenia)
Dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej należy wskazać zastosowaną metodę
weryfikacji rynkowego charakteru wynagrodzenia lub rentowności, wybierając odpowiedni
kod zgodnie z poniższą tabelą.
Kod
MW01
MW02
MW03
MW04
MW05
MW06
MW07
MW08
MW09

Metoda weryfikacji ceny
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
Metoda ceny odprzedaży
Metoda koszt plus
Metoda podziału zysków
Metoda marży transakcyjnej netto
Inna metoda – wycena niezależnego specjalisty
Inna metoda – pozostałe
Uproszczona weryfikacja rynkowego charakteru narzutu na podstawie
art. 23r Ustawy
Uproszczona weryfikacja rynkowego charakteru oprocentowania na
podstawie art. 23s Ustawy

Przy wyborze MW 08 lub MW 09 nie wypełnia się dalszej części informacji.
5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§1 pkt 5 lit. b Rozporządzenia)
5.2.1. W przypadku wyboru MW06, MW07
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano „MW01” (metoda porównywalnej
ceny niekontrolowanej) lub „MW06” (wycena niezależnego specjalisty) lub „MW07” (inna
metoda), wówczas w kolumnach:
1) „Cena min” i „Cena max” należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom
ceny jednostkowej przedmiotu transakcji, stosowanej z podmiotami powiązanymi
w roku podatkowym. Jeśli cena była stała przez cały rok podatkowy, w obu kolumnach
należy wskazać ten sam poziom ceny;
2) „Waluta ceny transakcji” – należy uzupełnić walutę, w której określono ceny
jednostkowe w transakcji, zgodnie z kodem walut ISO 4217;
3) „Miara” należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe
wskazane w kolumnach „Cena min” i „Cena max” (np. kg, szt., l, roboczogodzina).
5.2.2. W przypadku wyboru MW04
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano „MW04” (metoda podziału zysku),
wówczas należy uzupełnić proporcję podziału zysku w transakcji, skalkulowaną na podstawie
zastosowania metody, poprzez uzupełnienie w kolumnach:
1) „Zakładany zysk podatnika” – część zysku (w procentach), jaka powinna przypaść
podatnikowi zgodnie z modelem podziału zysku;
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2) „Zakładany zysk kontrahentów” – część zysku (w procentach) jaka powinna przypaść
pozostałym kontrahentom zgodnie z modelem podziału zysku;
3) „Zrealizowany zysk podatnika” – część zysku (w procentach), jaka faktycznie
przypadła podatnikowi w wyniku zastosowania modelu podziału zysku;
4) „Zrealizowany zysk kontrahentów” – część zysku (w procentach) jaka faktycznie
przypadła pozostałym kontrahentom w wyniku zastosowania modelu podziału zysku.
Wartości z kolumn 1 – 4 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.2.3. W przypadku wyboru MW02, MW03, MW05
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano metodę ceny odprzedaży
(„MW02”), metodę koszt plus („MW03”) albo metodę marży transakcyjnej netto („MW05”),
należy uzupełnić poniższe kolumny:
1) „Wskaźnik finansowy” – należy wybrać wskaźnik, który został zastosowany na
potrzeby określenia ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej poprzez wskazanie
odpowiedniego kodu zgodnie z poniższymi tabelami.
Wskaźniki finansowe oparte o ustawę o rachunkowości
Kod

Nazwa
wskaźnika

Formuła
wariant porównawczy RZiS

Formuła
wariant kalkulacyjny RZiS

WF01

Marża brutto ze
sprzedaży

𝑛. 𝑑.

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎)𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
Przychody netto ze sprzedaży

WF02

Narzut brutto ze
sprzedaży

𝑛. 𝑑.

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤,
𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤

WF03

Marża netto ze
sprzedaży

Zysk (strata) ze sprzedaży ∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑.
𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤

WF04

Narzut netto ze
sprzedaży

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 −
𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡
𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
+ 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢

Marża
operacyjna

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

Narzut
operacyjny

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 −
𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 −
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑. 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
+ 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

WF05

WF06
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WF07

WF08

WF09

WF10

WF11

WF12

WF13

Marża na
działalności
gospodarczej

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
∗ 100%
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 +
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

Narzut na
działalności
gospodarczej

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 −
𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 −
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑. 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
+ 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑛. 𝑑.

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
∗ 100%
K𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 +
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚 − 𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚 − 𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒

𝑛. 𝑑.

𝑛. 𝑑.

Rentowność
aktywów
(ROA)
Rentowność
kapitału
własnego
(ROE)
Wskaźnik
Berry’ego
Rentowność
kapitału
pracującego
(ROCE)
Inny wskaźnik
oparty o dane
polskie

Wskaźniki finansowe oparte o dane międzynarodowe
Kod

Nazwa wskaźnika

Formuła

WF14

Narzut EBIT

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 100%
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝐸𝐵𝐼𝑇

WF15

Marża EBIT

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 100%
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

WF16

Rentowność kapitału własnego
(ROE)

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ∗ 100%
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠

WF17

Rentowność kapitału pracującego
(ROCE)

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 100%
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠 + 𝑁𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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WF18

Inny wskaźnik oparty o dane
międzynarodowe

𝑛. 𝑑.

W przypadku wyboru wskaźnika innego niż zdefiniowany (czyli WF13 lub WF18) należy
w osobnej komórce wpisać formułę liczenia wskaźnika, używając w tym celu pojęć z RZiS,
bilansu lub rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z:



ustawą o rachunkowości – w przypadku wyboru WF13;
innymi standardami rachunkowości – w przypadku wyboru WF18.

2) „Wynik na transakcji” – należy wskazać rentowność zrealizowaną na danej transakcji
w roku podatkowym przez podmiot, którego dotyczy informacja, z wykorzystaniem
wybranego wcześniej wskaźnika finansowego. Poziom rentowności transakcji powinien
być wpisany w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.3 Informacje o analizie cen transferowych (§1 pkt 5 lit. c Rozporządzenia)
W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla
każdej wskazanej transakcji kontrolowanej – w zależności od wybranej metody oraz kategorii
transakcji.
5.3.1. W przypadku wyboru MW01, MW06 lub MW07
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano „MW01” (metoda porównywalnej
ceny niekontrolowanej) lub „MW06” (wycena niezależnego specjalisty) lub „MW07” (inna
metoda), wówczas w kolumnach:
1) „Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny” należy dokonać wyboru i wpisać kod
na podstawie poniższej tabeli:
Kod
SW01
SW02

SW03

SW04
SW05

Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny
Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji
sprzedawany jest jednocześnie do podmiotów powiązanych i niezależnych)
Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach
porównywalnych przedmiotów transakcji, gdzie stronami transakcji są
podmioty niezależne)
Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent sprzedaje
porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie do podatnika i podmiotu
niepowiązanego)
Wycena ekspercka
Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) „Cena porównywalna min” i „Cena porównywalna max” należy wpisać
odpowiednio najniższą i najwyższą wartość cen jednostkowych, użytych do weryfikacji
rynkowego charakteru ceny. Jeśli użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby
porównania, w obu kolumnach należy wpisać wysokość tej ceny.
3) „Waluta ceny porównywalnej” – należy uzupełnić walutę, w której określono
jednostkowe ceny porównywalne, zgodnie z kodem walut ISO 4217
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5.3.2. W przypadku wyboru MW02, MW03 lub MW05
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano metodę ceny odprzedaży („MW02”),
metodę koszt plus („MW03”) albo metodę marży transakcyjnej netto („MW05”), należy
uzupełnić poniższe kolumny:
1) „Rodzaj porównania” – należy wskazać (poprzez wybranie odpowiedniego kodu
zgodnie z poniższą tabelą), czy badanie rynkowości dokonane zostało za pomocą
porównania wewnętrznego (tj., poprzez odniesienie do rentowności, realizowanej na
porównywalnych transakcjach z podmiotami niezależnymi) czy też porównania
zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki rentowności podmiotów niezależnych.
Kod
RP01
RP02
RP03

Rodzaj porównania
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Porównanie wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

Jeśli wybrano porównanie wewnętrzne (kod RP01), należy przejść bezpośrednio do
wypełnienia kolumn „Wskaźnik finansowy”, „Korekty porównywalności wyników”,
„Wynik analizy rynkowości 1” oraz „Wynik analizy rynkowości 2”.
2) „Podmiot badany” – należy wskazać (poprzez wybranie odpowiedniego kodu zgodnie
z poniższą tabelą), która strona zaangażowana w transakcję została wybrana jako
podmiot badany dla celów analizy cen transferowych – tj., wskaźnik finansowy której
ze stron transakcji był przedmiotem oceny pod kątem jego rynkowości.
Kod
PB01
PB02

Podmiot badany
Podmiot którego dotyczy informacja o cenach transferowych
Kontrahent

3) „Kryterium geograficzne” – należy wybrać podstawowe kryterium selekcji
geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na
zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niezależnych,
uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji. Wyboru należy dokonać,
wpisując odpowiedni kod na podstawie poniższej tabeli.
Kod
KG01
KG02
KG03
KG04
KG05

Kryterium geograficzne
Polska
Region
Europa
Świat
Inne

4) „Wskaźnik finansowy” – należy wybrać wskaźnik, który został zastosowany na
potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej poprzez wskazanie
odpowiedniego kodu zgodnie z tabelą, o której mowa w pkt 5.2.3 niniejszych objaśnień.
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5) „Korekty porównywalności wyników” – należy wskazać, czy w procesie
przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu
uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji, poprzez wpisanie
odpowiedniego kodu na podstawie poniższej tabeli.
Kod
KP01
KP02

Korekta porównywalności
Nie dokonywano korekty porównywalności
Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

6) „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału” – należy wskazać
wyniki analizy rynkowości z wykorzystaniem wybranego wcześniej wskaźnika
finansowego. Jeżeli wynikiem analizy jest:
a) Przedział wskaźnika finansowego – w kolumny „Dolna granica przedziału” oraz
„Górna granica przedziału” należy wpisać graniczne wartości przedziału, użytego
do oceny rynkowości transakcji oraz w kolumnie „Rodzaj przedziału” wskazać
rodzaj użytego przedziału, wybierając kod na podstawie poniższej tabeli:
Kod
RP01
RP02
RP03

Rodzaj przedziału
Przedział międzykwartylowy
Przedział pełny
Inny przedział

b) Jeden poziom wskaźnika finansowego – w kolumnach „Dolna granica
przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy wpisać tą samą wartość
wskaźnika, będącego wynikiem analizy rynkowości.
Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane w procentach z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia (§1 pkt 6 Rozporządzenia)
6.1. Korekty cen transferowych
Poprzez uzupełnienie kolumny „Korekta cen transferowych” należy wskazać, czy w celu
osiągnięcia wyniku na transakcji zgodnego z zasadą ceny rynkowej podmiot, którego dotyczy
informacja, dokonał korekty cen transferowych (np. poprzez korektę rentowności) – poprzez
wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli.
Kod
KC01
KC02

Korekta cen transferowych
Podatnik dokonał korekty cen transferowych
Podatnik nie dokonywał korekty cen transferowych

Jeżeli w kolumnie „Korekta cen transferowych” wybrano kod „KC01”, wówczas
w kolejnej kolumnie „Wartość korekty cen transferowych” podmiot, którego dotyczy
informacja wpisuje łączną kwotę (w tys. PLN) dokonanej korekty (korekt), cen
transferowych, dotyczącej roku podatkowego, za który składana jest informacja –
odpowiednio ze znakiem:
1) „+”, jeśli korekta miała charakter korekty zwiększającej rentowność, albo
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2) „–”, jeśli korekta miała charakter korekty zmniejszającej rentowność.
6.2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych transakcji
6.2.1. Transakcje związane z pozyskaniem lub otrzymaniem finansowania
6.2.1.1. Informacje o stosowanej cenie transferowej
Należy uzupełnić kolumnę „Sposób kalkulacji oprocentowania” – uzupełnia się ją poprzez
wybranie kodu zgodnie z poniższą tabelą:
Kod
OP01
OP02
OP03

Rodzaj oprocentowania
Oprocentowanie zmienne
Oprocentowanie stałe
Brak oprocentowania

1) w przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, należy uzupełnić następujące
kolumny:
a) „Stopa bazowa” – poprzez wybranie odpowiednich kodów z poniższych list:
Kod
SB01
SB03
SB05
SB07
SB09
SB11
SB13
SB15

WIBOR
EURIBOR
LIBOR EUR
LIBOR USD
LIBOR CHF
LIBOR GBP
LIBOR JPY
Inna stopa bazowa

Nazwa stopy bazowej

Kod
TB01
TB02
TB03
TB04
TB05
TB06
TB07

1 dzień (O/N)
1 miesiąc (1M)
3 miesiące (3M)
6 miesięcy (6M)
9 miesięcy (9M)
1 rok (12M)
Inny

Termin stopy bazowej

W przypadku wyboru kodu „TB07” należy uzupełnić termin stopy bazowej
w kolejnej komórce.
b) „Marża” – należy uzupełnić wartość (w punktach bazowych per annum), która jest
dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej.
2) w przypadku wyboru oprocentowania stałego, należy uzupełnić w kolumnie „Poziom
oprocentowania” wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach
procentowych per annum) z dwoma miejscami po przecinku. W przypadku poręczenia
lub gwarancji, należy wskazać poziom prowizji za udzielone poręczenie lub gwarancję
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w stosunku do wysokości poręczanego zobowiązania (w punktach procentowych per
annum) z dwoma miejscami po przecinku.
6.2.1.2. Informacje o analizie cen transferowych
Należy wypełnić poniższe kolumny:
1) „Źródło danych do analizy cen transferowych” – należy uzupełnić informację na
temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby weryfikacji rynkowości
transakcji, poprzez wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli. Jeśli wykorzystane
zostały dane z więcej niż jednego źródła, należy wybrać wszystkie odpowiadające im
kody z poniższej tabeli (wybór wielokrotny).
Kod
ZD01
ZD02
ZD03
ZD04
ZD05

Źródło danych do analizy cen transferowych
Dane transakcyjne wewnętrzne – porównywalne transakcje z
podmiotami niezależnymi
Dane transakcyjne zewnętrzne – bazy danych transakcyjnych
Dane transakcyjne zewnętrzne – statystyki bankowe
Oferty otrzymane od instytucji finansowych
Pozostałe źródła danych

2) „Wynik analizy cen transferowych” – należy wskazać wynik, uzyskany za pomocą
wybranej metody weryfikacji rynkowości transakcji.
a) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest przedział wysokości oprocentowania –
w kolumny „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać graniczne wartości przedziału, użytego do oceny rynkowości
transakcji;
b) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest jeden poziom oprocentowania –
w kolumnach „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać tą samą wartość wskaźnika, będącego wynikiem analizy cen
transferowych.
Jeśli w kolumnie „Sposób kalkulacji oprocentowania” wybrano „Oprocentowanie zmienne”
(kod OP01), w kolumnach „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać wysokość marży, dodawanej do bazowej stopy procentowej (wybranej
w kolumnie „Stopa bazowa”) lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wówczas wynik
wpisuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy rynkowości powinny być wpisane w
punktach procentowych.
Jeśli w kolumnie „Sposób kalkulacji oprocentowania” wybrano „Oprocentowanie stałe”
(kod OP02) lub „Brak oprocentowania” (kod OP03), w kolumnach „Dolna granica
przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy wpisać wyniki analizy w punktach
procentowych per annum z dwoma miejscami po przecinku.
6.2.2. Transakcje
niematerialnej

związane

z

udostępnieniem

lub

korzystaniem

z

wartości
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6.2.2.1. Informacje o stosowanej cenie transferowej
Jeżeli w kolumnie „Nazwa transakcji” podmiot, którego dotyczy informacja, wskazał kod
1401 lub 2401 (transakcje związane z udostępnieniem lub korzystaniem z dóbr o charakterze
niematerialnym), należy uzupełnić dodatkowo następujące kolumny:
1) W kolumnie „Jednostka miary” należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik
analizy rynkowości transakcji dotyczącej udostępnienia lub korzystania z dóbr
niematerialnych (np. %). Jeśli opłata wyrażona została kwotowo, należy wpisać kod
waluty zgodnie kodem ISO 4217.
2) „Dolna granica przedziału” i „Górna granica przedziału”:
a) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest przedział wysokości opłaty – w kolumny
„Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy wpisać
graniczne wartości przedziału, użytego do oceny rynkowości transakcji;
b) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest jeden poziom wskaźnika finansowego –
w kolumnach „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać tą samą wartość wskaźnika, będącego wynikiem analizy
rynkowości.
Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6.2.2.2. Informacje o analizie cen transferowych
Należy uzupełnić poniższe kolumny:
1) „Sposób kalkulacji opłaty” – należy wskazać sposób kalkulacji opłaty, wybierając
odpowiedni kod z poniższej tabeli. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku
elementów, należy w tabeli wybrać wszystkie odpowiednie kody.
Kod
SK01
SK02
SK03
SK04
SK05
SK06

Sposób kalkulacji opłaty
Stały procent od sprzedaży do podmiotów niezależnych towarów lub
produktów, których dotyczy dobro niematerialne
Stały procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów,
których dotyczy dobro niematerialne
Stały procent od innej bazy
Stała kwota w ujęciu rocznym
Stała kwota na jednostkę towaru lub produktu
Inny sposób kalkulacji opłaty

2) „Poziom opłaty” – należy wskazać poziom opłaty z tytułu udostępnienia lub
korzystania z dóbr niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji),
wskazując odpowiednio:
a) w przypadku, kiedy w kolumnie „Sposób kalkulacji opłaty” wybrano kod
„SK01”, „SK02” lub „SK03” – poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy
(w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty);
b) w przypadku, kiedy w kolumnie „Sposób kalkulacji opłaty” wybrano kod
„SK04”, „SK05” lub „SK06”
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 poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz
 dodatkowo w kolumnie „Waluta opłaty” – walutę, w jakiej naliczana jest
opłata zgodnie z kodem walut ISO 4217.
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. ..., zwanej dalej „ustawą o PIT”),
minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres danych przekazywanych w informacji o cenach
transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając
konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do
opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub
statystycznych. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje spełnienie tego obowiązku.
Elementem projektowanej regulacji jest załącznik zawierający wytyczne w zakresie sposobu
prawidłowego wykorzystania danych pochodzących z informacji o cenach transferowych.
Proponowane rozwiązania stanowią element procesu uszczelnienie i uproszczenia systemu
podatkowego, zgodnie z kierunkami wskazanymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Strategia akcentuje nowe,
partnerskie podejście w relacjach pomiędzy administracją podatkową a przedsiębiorcami,
wyrażające się w filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym.
Wskazane powyżej cele realizowane są w projektowanej regulacji w szczególności
w następujący sposób:
1. [Uproszczona i przejrzysta forma] Informacja o cenach transferowych składana
będzie przez podatników w formie elektronicznej, w oparciu o schemę XML. Taka
forma składania informacji pozwoli na znaczne ograniczenie czasu wypełnienia
informacji, jak również zwiększy jej przejrzystość i znacznie uprości sam proces
wypełniania.
2. [Zakres danych i informacji] Dane i informacje wskazane w informacji o cenach
transferowych obejmują jedynie ten zakres, który podatnicy i tak muszą zebrać na
potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W rezultacie,
wypełnienie informacji o cenach transferowych nie będzie wymagać od podatników
uzyskania dodatkowych danych czy informacji, potrzebnych wyłącznie w tym celu.
Przyczyni się to do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych ze
złożeniem formularza.
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3. [Precyzyjne typowanie podmiotów do kontroli] Szczegółowy zakres danych
przedstawianych w informacji o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo
łatwą do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na bardziej precyzyjne
typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Pozwoli to z jednej
strony na łatwiejszą identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego
w obszarze cen transferowych i efektywniejsze wykorzystanie zasobów organów
podatkowych, a z drugiej strony – ograniczy obciążenia administracyjne podatników,
u których nie występują nieprawidłowości.
4. [Dokładniejsze analizy statystyczne] Analiza statystyczna danych uzyskanych
z informacji o cenach transferowych umożliwi łatwiejszą identyfikację obszarów,
w których może występować potrzeba zmian w istniejących regulacjach lub
wprowadzenie nowych regulacji, co wpłynie pozytywnie na jakość przepisów
podatkowych w obszarze cen transferowych.
5. [Termin składania] Informacja o cenach transferowych składana będzie w tym
samym terminie, w jakim podatnik zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Zakres informacji (§ 1 Rozporządzenia)
Przepis zawiera szczegółowe zestawienie informacji i danych, które podmiot będzie
zobowiązany wskazać w informacji o cenach transferowych. Dane te zostały podzielone na
następujące grupy:
1. Wskazanie celu złożenia informacji oraz okresu, za jaki jest składana;
2. Dane identyfikacyjne;
3. Ogólne informacje finansowe;
4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych;
6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
Zakres danych objętych informacją o cenach transferowych ma za zadanie dostarczyć
kompletnych informacji w zakresie transakcji, zawieranych z podmiotami powiązanymi,
w tym w zakresie stosowanych cen transferowych, jak również w odniesieniu do weryfikacji
rynkowego charakteru takich transakcji. Informacje te będą wykorzystane zarówno na cele
analityczne – tj., w celu identyfikacji obszarów największego ryzyka zaniżenia dochodu
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wskutek wystąpienia warunków nierynkowych, jak i cele statystyczne, np. do wykorzystania
na potrzeby przyszłych zmian legislacyjnych.
Jednocześnie, zakres przedstawianych informacji nie wykracza poza informacje, które
podatnik zobowiązany będzie zgromadzić na potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji
cen transferowych, zatem złożenie informacji o cenach transferowych nie będzie wiązało się
ze znaczącym obciążeniem administracyjnym po stronie podatników.
2.2. (§ 2 Rozporządzenia)
Celem przepisu jest wprowadzenie do projektowanego rozporządzenia załącznika
szczegółowo przedstawiającego sposób wypełnienia informacji, w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości w tym zakresie.
3. Wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane

rozporządzenie

pozostaje

bez

negatywnego

wpływu

na

działalność

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Obowiązkiem składania
informacji o cenach transferowych objęci są przedsiębiorcy działający w grupie podmiotów
powiązanych, po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
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określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu
danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz
sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów

Data sporządzenia
17.09.2018
Źródło:
Inne
Upoważnienie ustawowe (art. 23zf ust. 8
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Finansów: …
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niewystarczające dane pochodzące z obecnie obowiązującego raportowania transakcji, do których zastosowanie mają
przepisy o cenach transferowych oraz skomplikowana forma raportowania po stronie podatników
Obecnie obowiązujące raportowanie dotyczące transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, w tym transakcji
z zagranicznym zakładem oraz transakcji obejmujących płatności należności do krajów/terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową przewiduje ograniczony zakres informacyjny, który jest niewystarczający dla organów
z perspektywy sprawnej identyfikacji i oceny zjawiska zaniżenia dochodów w takich transakcjach. Ponadto obecnie
obowiązujący formularz do celów tego raportowania nie przewiduje możliwości zautomatyzowania procesu oceny
ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania, co znacznie obniża efektywność procesu typowania podmiotów do
kontroli.
Ponadto, ze względu na swoją zawartość oraz formę, obecne raportowanie jest dla podatników uciążliwym obowiązkiem
administracyjnym. Ponadto, podatnicy zgłaszają szereg wątpliwości odnośnie szczegółowego sposobu wypełniania
formularza PIT/TP, co skutkuje koniecznością wydawania dodatkowych wyjaśnień.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane zmiany mają na celu określenie wzoru informacji o cenach transferowych dotyczących transakcji
kontrolowanych oraz transakcji w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
(tzw. rajów podatkowych) zawieranych w roku podatkowym. W załączniku do projektowanego rozporządzenia zostaną
ponadto zamieszczone objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych (TP-R).
Obowiązek ten dotyczy podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, które dokonywały
w roku podatkowym transakcji kontrolowanych lub płatności należności na rzecz podmiotów z raju podatkowego, co do
których powstał obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. transakcji kontrolowanych oraz
transakcji w zakresie płatności należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego, których wartość przekroczyła progi
wskazane w tych przepisach.
Planuje się osiągnięcie następujących efektów regulacji:
1. [Uproszczona i przejrzysta forma] Informacja o cenach transferowych składana będzie przez podatników
w formie elektronicznej, w oparciu o schemę XML. Taka forma składania informacji pozwoli na znaczne
ograniczenie czasu wypełnienia informacji, jak również zwiększy jej przejrzystość i znacznie uprości sam proces
wypełniania.
2. [Zakres danych i informacji] Dane i informacje wskazane w informacji o cenach transferowych obejmują
jedynie ten zakres, który podatnicy i tak muszą zebrać na potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen
transferowych. W rezultacie, wypełnienie informacji o cenach transferowych nie będzie wymagać od
podatników uzyskania dodatkowych danych czy informacji, potrzebnych wyłącznie w tym celu. Przyczyni się to
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych ze złożeniem formularza.
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3. [Precyzyjne typowanie podmiotów do kontroli] Szczegółowy zakres danych przedstawianych w informacji
o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo łatwą do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na
bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Pozwoli to z jednej strony na
łatwiejszą identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego w obszarze cen transferowych
i efektywniejsze wykorzystanie zasobów organów podatkowych, a z drugiej strony – ograniczy obciążenia
administracyjne podatników, u których nie występują nieprawidłowości.
4. [Dokładniejsze analizy statystyczne] Analiza statystyczna danych uzyskanych z informacji o cenach
transferowych umożliwi łatwiejszą identyfikację obszarów, w których może występować potrzeba zmian
w istniejących regulacjach lub wprowadzenie nowych regulacji, co wpłynie pozytywnie na jakość przepisów
podatkowych w obszarze cen transferowych.
5. [Termin składania] Informacja o cenach transferowych składana będzie w tym samym terminie, w jakim
podatnik zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Obowiązek sporządzania sprawozdania zawierającego informacje na temat podmiotów powiązanych, zagranicznych
zakładów oraz płatności dokonywanych do rajów podatkowych są rozwiązaniem stosowanym w krajach członkowskich
OECD oraz UE. Przykładowo podobne rozwiązania są stosowane w Czechach, na Węgrzech i w Norwegii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty powiązane
w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
zawierające transakcje
z podmiotami z nimi
powiązanymi oraz
podatnicy dokonujący
płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu z
tzw. raju podatkowego
Szef Krajowej
Administracji Skarbowej

Ministerstwo Finansów

Wielkość
Ok. 1,5 tys.
przedsiębiorców,
u których występują
powiązania kapitałowe
zawierają transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Obowiązek składania
informacji o cenach
transferowych.

Projektowane raportowanie
cen transferowych umożliwi
dla pozyskanie odpowiedniego
rodzaju informacji
potrzebnych do analizy ryzyka
zaniżenia dochodu,
efektywnego typowania
podmiotów do kontroli oraz
pozwoli na zautomatyzowanie
tego procesu. Analiza ryzyka
jest jednym z ustawowych
zadań Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
Ministerstwo Finansów,
wykorzysta dane udostępnione
przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej do
analiz statystycznych
i ekonomicznych, w tym
w szczególności pod kątem
projektowania regulacji
w zakresie cen transferowych.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje nastąpią po uchwaleniu ustawy.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przyjmuje się, że projektowane rozwiązania nie będą miały istotnego wpływu na wydatki
jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
Rozwiązania przewidziane w projekcie mogą mieć jednakże pozytywny wpływ na dochody
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podatku
odzyskanego w wyniku postępowań podatkowych. Projektowane raportowanie cen
transferowych umożliwi organom podatkowym bowiem pozyskanie odpowiedniego rodzaju
informacji potrzebnych do oceny ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania przez
podatników poprzez zachowania nierynkowe oraz sprawne typowania podmiotów do kontroli,
a także pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu, co w znaczący sposób może podnieść jego
efektywność i skuteczność.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)
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Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa

Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
podatkowej. Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na pozyskanie informacji ważnych z punktu widzenia walki z agresywnymi
strukturami wykorzystującymi ceny transferowe stosowanymi przez
podmioty, uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową w sposób
nieuczciwy.
sektor mikro-, małych Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
i średnich
podatkowej. Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
przedsiębiorstw
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na pozyskanie informacji ważnych z punktu widzenia walki z agresywnymi
strukturami wykorzystującymi ceny transferowe stosowanymi przez
podmioty uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową w sposób nieuczciwy.
obywatele
Wzrost zaufania publicznego do systemu podatkowego w związku
z ograniczeniem wykorzystywania przez niektórych podatników luk
w systemie podatkowym. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

Brak wpływu na ww. obszary.

☐ informatyzacja
☐ zdrowie
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że nowy wzór informacji będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

31/09-kt

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia
Na podstawie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i
1693) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
1. oświadczenia płatnika o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy
prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub
niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, oraz
nieposiadaniu wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności
wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub
niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, zwane
dalej: „Oświadczeniem płatnika”,
2. oświadczenia emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu
podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia w stosunku do
podmiotów powiązanych, zwanej dalej: „Oświadczeniem emitenta” oraz
3. zgłoszenia potwierdzającego, że Oświadczenie płatnika zostało złożone przez
wszystkie obowiązane osoby do jego złożenia, znane dalej: „Zgłoszeniem”.
§ 2. 1. Oświadczenie płatnika, Oświadczenie emitenta oraz Zgłoszenie jest
przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Oświadczenie płatnika, Oświadczenie emitenta oraz Zgłoszenie przesyłane
w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Oświadczenia płatnika,
Oświadczenia emitenta oraz Zgłoszenia jest udostępniana w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu
prawidłowej weryfikacji struktury logicznej,

poprawności danych i podpisu

elektronicznego:
1)

zapewnia integralność przekazanego Oświadczenia płatnika, Oświadczenia
emitenta oraz Zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570);

2)

zawiera datę i godzinę przekazania Oświadczenia płatnika, Oświadczenia emitenta
oraz Zgłoszenia i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE

Zgodnie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1
pkt 31 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) minister właściwy do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania oświadczenia,
o którym mowa w art. 41 ust. 15, 21 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 41 ust. 18 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
uwzględniając

potrzebę

zapewnienia

bezpieczeństwa,

wiarygodności

i niezaprzeczalności danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę ich
ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa
w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie
określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. oświadczenia płatnika o którym mowa w art. 41 ust. 15 oraz ust. 21 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej: „Oświadczeniem
płatnika”.
2. oświadczenia emitenta o którym mowa w art. 41 ust. 26 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej: „Oświadczeniem emitenta”.
3. zgłoszenia o którym mowa w art. 41 ust. 18 pkt 2 w związku ust. 19 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej: „Zgłoszenia”.
Rozporządzenie przewiduje, że Oświadczenia płatnika, Oświadczenia emitenta oraz
Zgłoszenia mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą
oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1).
Oświadczenia

płatnika,

Oświadczenia

emitenta

oraz

Zgłoszenia

przesyłane

w przedstawiony powyżej sposób powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
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i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 z 28.08.2014 r., str. 73),
zwanego dalej „eIDAS”. (§ 2 ust. 2). Struktura logiczna urzędowego poświadczenia
odbioru Oświadczenia płatnika, Oświadczenia emitenta oraz Zgłoszenia jest
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 3).
Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu

teleinformatycznego

administracji

podatkowej,

prawidłowej weryfikacji struktury logicznej,

po

przeprowadzeniu

poprawności danych i podpisu

elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych Oświadczeń płatnika, Oświadczeń emitenta
oraz Zgłoszeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570,
z późn. zm.);
2) zawiera datę i godzinę przekazania Oświadczenia płatnika, Oświadczenia emitenta
oraz Zgłoszenia i stanowi dowód doręczenia dokumentu (§ 2 ust. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 3). w związku
z wejściem w życie z tym dniem przepisów upoważnienia, dodawanych przez art. 1
pkt 31 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku
z czym

nie

podlega

procedurze

notyfikacji

na

zasadach

przewidzianych

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039, z późn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana
przedmiotowym rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej
w zakresie podpisu elektronicznego. Kwestia ta jest uregulowana w eIDAS. Projekt
rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą 21.09.2018 r.
środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia
emitenta oraz zgłoszenia
Źródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo Finansów
art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.
lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
poz. 1509, z późn. zm.)
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
22 694 38 86 filip.switala@mf.gov.pl

Nr
371
w
wykazie
prac
legislacyjnych Ministra Rozwoju
i Finansów w zakresie działów:
budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia, ma na celu wykonanie delegacji zawartej
art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do
określenia sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. oświadczenia płatnika o którym mowa w art. 41 ust. 15 oraz ust. 21 ustawy, zwanego dalej: „Oświadczeniem
płatnika”.
2. oświadczenia emitenta o którym mowa w art. 41 ust. 26 ustawy, zwanego dalej: „Oświadczeniem emitenta”.
3. zgłoszenia o którym mowa w art. 41 ust. 18 pkt 2 w związku ust. 19 ustawy, zwanego dalej: „Zgłoszenia”,
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych
dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Oświadczenia oraz zgłoszenia będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej
odpowiadającej strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych oświadczeń i zgłoszeń będzie
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się stworzenie informatycznych rozwiązań, w tym aplikacji do wyłącznie
elektronicznego przesyłania oświadczeń oraz zgłoszeń.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa
Ministerstwo Finansów

Źródło danych

Oddziaływanie

1

Wzory informacji o schematach podatkowych
(aplikacja) dostępne będą na stronach
internetowych Ministerstwa Finansów.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W zakresie rozporządzenia, jego stricte technicznych aspektów po stronie administracji publicznej, które muszą być
spełnione (przygotowanie środowiska internetowego, aplikacji) odstąpiono od przeprowadzania konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

Dochody ogółem

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

Łącznie (0–10)

0

0
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budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych
realizowane w ramach przez Ministerstwo Finansów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł, ceny
stałe z … r.)

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

Konieczność wypełnienia informacji o schematach podatkowych.

Brak.

Brak.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na:
 środowisko naturalne;
 sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym
samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

46-09-db

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku
o zwrot podatku
Na podstawie art. 44f ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o zwrot podatku.
§ 2. 1. Wniosek o zwrot podatku jest przesyłany za pomocą oprogramowania
interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
2. Wniosek o zwrot podatku przesyłany w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru wniosku o zwrot podatku jest
udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1)

zapewnia integralność przekazanego wniosku o zwrot podatku zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570);

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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2)

zawiera datę i godzinę przekazania wniosku o zwrot podatku i stanowi dowód
doręczenia dokumentu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW

–3–

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 44f ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z pózn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 33
ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. ...) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w
drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków
komunikacji

elektronicznej,

uwzględniając

potrzebę

zapewnienia

bezpieczeństwa,

wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę ich
ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o zwrot podatku, zwany dalej: „Wnioskiem”.
Rozporządzenie przewiduje, że Wnioski mogą być przesyłane środkami komunikacji
elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres
jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1).
Wnioski

przesyłane

w

przedstawiony

powyżej

sposób

powinny

być

opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253
z 28.08.2014 r., str. 73), zwanego dalej „eIDAS”. (§ 2 ust. 2). Struktura logiczna urzędowego
poświadczenia odbioru Wniosku jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych (§ 2 ust. 3).
Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji
struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych Wniosków zgodnie z przepisami ustawy z dnia

–4–
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.);
2) zawiera datę i godzinę przekazania Wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu (§ 2
ust. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 3). w związku z wejściem
w życie z tym dniem przepisów upoważnienia, dodawanych przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia
... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej w zakresie podpisu
elektronicznego. Kwestia ta jest uregulowana w eIDAS. Projekt rozporządzenia nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za 18.09.2018 r.
pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o zwrot podatku
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu art. 44f ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób
lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509,
z późn. zm.)
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
22 694 38 86 filip.switala@mf.gov.pl
Nr 371 w wykazie prac legislacyjnych
Ministra
Rozwoju
i
Finansów
w zakresie działów: budżet, finanse
publiczne i instytucje finansowe

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o zwrot podatku, ma na celu wykonanie delegacji zawartej art. 44f ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia sposobu przesyłania wniosku
o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa,
wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem.
Wnioski będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej
strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych wniosków będzie dostępna w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się stworzenie informatycznych rozwiązań, w tym aplikacji do wyłącznie
elektronicznego przesyłania wniosków o zwrot podatku.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa
Ministerstwo Finansów

Źródło danych

Oddziaływanie

1

Wzory informacji o schematach
podatkowych (aplikacja) dostępne będą
na stronach internetowych Ministerstwa
Finansów.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W zakresie rozporządzenia, jego stricte technicznych aspektów po stronie administracji publicznej, które muszą być
spełnione (przygotowanie środowiska internetowego, aplikacji) odstąpiono od przeprowadzania konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

Dochody ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0–10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

–6–
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych
informacje, w tym
realizowane w ramach przez Ministerstwo Finansów.
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł, ceny
stałe z … r.)

0

1

2

3

5

10

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

Konieczność wypełnienia informacji o schematach podatkowych.

Brak.

Brak

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Łącznie
(0–10)
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na:
 środowisko naturalne;
 sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym
samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

42-09-db

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu i trybu oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty
powiązane z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane oraz
określania dochodów podmiotów powiązanych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych w drodze oszacowania
Na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693)
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia regulują:
1)

sposób i tryb oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy
podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 11c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych, z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy
sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków, oraz

2)

sposób i tryb określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w drodze oszacowania
z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 11d ust. 1–3 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym określania wynagrodzenia
z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie
funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do oceny warunków ustalonych

z podmiotami, mającymi siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową oraz do określania wysokości dochodu (straty) podatników podatku dochodowego

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2018 r. poz. 92).
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od osób prawnych w drodze oszacowania, wynikającego z warunków ustalonych
z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową.
3. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do transakcji właściwej zastępującej
transakcję kontrolowaną, jeśli organ podatkowy na podstawie art. 11c ust. 4 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uzna, że w porównywalnych
okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną zawarłyby
inną transakcję lub inną czynność niż transakcja kontrolowana.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

wartości rynkowej – rozumie się przez to taką wartość, jaką ustaliłyby działające
w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane;

2)

wskaźniku finansowym – rozumie się przez to wynik zastosowania jednej z metod,
opisanych w § 10–§ 14, odzwierciedlający wzajemną relację wybranych pozycji
sprawozdania finansowego.
Rozdział 2
Kryteria porównywalności
§ 3. Przy weryfikacji warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami

powiązanymi w pierwszej kolejności organ podatkowy bada, czy niepowiązane podmioty
w danych okolicznościach ustaliłyby między sobą takie warunki, jakie zostały ustalone lub
narzucone między podmiotami powiązanymi, uwzględniając w szczególności następujące
kryteria porównywalności:
1)

cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,

2)

przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych
transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz
ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji
oraz ponoszenia danego ryzyka,

3)

warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu, lub innym dowodzie
dokumentującym te warunki,

4)

warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji,

5)

strategię gospodarczą

– w zakresie, w jakim kryteria te mają lub mogą mieć istotny wpływ na warunki ustalone lub
narzucone między podmiotami powiązanymi, zwane dalej „kryteriami porównywalności”.
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Rozdział 3
Analiza porównywalności
§ 4. Przeprowadzenie analizy porównywalności składa się z następujących etapów:
1)

określenie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą;

2)

analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego;

3)

analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej, jakie mogą mieć
wpływ na poziom ceny transferowej, biorąc pod uwagę pełnione funkcje, angażowane
aktywa (w tym pozabilansowe i kapitał ludzki) oraz ponoszone ryzyka oraz dokonanie
wyboru podmiotu badanego (jeśli wymaga tego zastosowanie najbardziej odpowiedniej
metody);

4)

weryfikacja, czy istnieją wewnętrzne dane porównawcze, które mogą zostać
wykorzystane na potrzeby analizy porównywalności;

5)

identyfikacja dostępnych zewnętrznych źródeł danych porównawczych;

6)

wybór najbardziej odpowiedniej metody oraz wskaźnika finansowego (jeśli analiza
wskaźnika finansowego jest niezbędna do prawidłowego zastosowania najbardziej
odpowiedniej metody);

7)

analiza dostępnych danych porównawczych, w szczególności pod kątem ich
porównywalności z badaną transakcją;

8)

dokonanie korekt, jeśli są one niezbędne do uzyskania wyższego stopnia
porównywalności danych porównawczych do badanej transakcji kontrolowanej;

9)

kalkulacja wyników analizy porównywalności oraz ich interpretacja.
§ 5. 1. Za porównywalne uznać można takie transakcje, w których żadna

z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie mogłaby
w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub można
dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich
różnic.
2. Oceniając porównywalność transakcji bierze się pod uwagę jedynie te różnice
pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami, które mają znaczący wpływ na
poziom ceny transferowej, określonej za pomocą najbardziej odpowiedniej metody
w transakcji kontrolowanej.
§ 6. 1. Jeśli wynikiem analizy porównywalności jest wiele obserwacji, to w celu
ograniczenia wpływu różnic w porównywalności danych porównawczych z danymi
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z transakcji kontrolowanej na wynik analizy porównywalności i określenia przedziału
rynkowego dopuszcza się wykorzystanie miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej.
2. Jeśli rezultatem analizy porównywalności jest przedział wyników, to w celu
określenia jednej wartości rynkowej wybiera się punkt z przedziału, biorąc pod uwagę
w szczególności:
1)

funkcje, ryzyka i aktywa (w tym pozabilansowe i kapitał ludzki) podmiotu badanego
w odniesieniu do funkcji, ryzyk i aktywów porównywalnych podmiotów lub transakcji;

2)

istotne okoliczności transakcji kontrolowanej – w zakresie, w jakim te okoliczności
mogą mieć wpływ na poziom ceny transferowej;

3)

stosowaną przez podmiot powiązany strategię gospodarczą – w zakresie, w jakim może
mieć ona wpływ na poziom ceny transferowej.
§ 7. 1. Organ podatkowy określa wartość rynkową przedmiotu transakcji kontrolowanej

w oparciu o dostępne dla tych organów informacje, mogące mieć wpływ na określenie tej
wartości.
2. Przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej oraz
określaniu na tej podstawie dochodu lub straty podatnika organ podatkowy zapewnia
podatnikom możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności,
przedstawienia tym organom dokumentów, notatek oraz innych danych, na podstawie których
dokonywana była kalkulacja ceny transferowej.
3. Przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej organ
podatkowy nie bierze pod uwagę okoliczności, które nie mogły być znane stronom transakcji
kontrolowanej w dniu jej zawarcia, a które, jeśli byłyby znane, mogłyby powodować
określenie przez strony wyższej lub niższej wartości przedmiotu takiej transakcji.
4. Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu transakcji kontrolowanej została ustalona na
podstawie informacji lub danych finansowych dotyczących zdarzeń przyszłych, w tym
prognoz finansowych, to w celu weryfikacji wartości rynkowej przedmiotu transakcji
kontrolowanej należy ocenić, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę przy
kalkulacji wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej nie odbiegają znacząco od
rzeczywistych danych i informacji finansowych. W razie znaczącej rozbieżności pomiędzy
danymi i informacjami prognozowanymi a rzeczywistymi w trakcie roku obrotowego należy
ponownie skalkulować wartość przedmiotu transakcji kontrolowanej, jeśli postąpiłyby tak
podmioty niepowiązane.
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5. Przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej organ
podatkowy i podatnik ujawnia źródło danych porównywalnych oraz wszelkie inne
informacje, które są konieczne do oceny porównywalności transakcji zawartych między
podmiotami niepowiązanymi z transakcją kontrolowaną.
§ 8. 1. Jeżeli w transakcji kontrolowanej ustalone zostały warunki mniej korzystne od
warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, a jednocześnie w innej transakcji
kontrolowanej między tymi samymi podmiotami powiązanymi określone zostaną warunki
bardziej korzystne, szacując wysokość dochodu (straty) uwzględnia się fakt, czy mniejsze
korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi
korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną.
2. Jeżeli w wyniku transakcji kontrolowanych podmiot powiązany wykaże w jednym
roku obrotowym dochód niższy, niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały ustalone
pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, a w następnym roku obrotowym wykaże w wyniku
transakcji kontrolowanych dochód wyższy niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały
ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, szacując wysokość dochodu (straty)
uwzględnia się fakt, czy niższy dochód uzyskany w jednym roku obrotowym kompensowany
jest wyższym dochodem w następnym roku obrotowym.
3. Jeżeli podmiot powiązany ustalił warunki w sposób wskazany w ust. 1 lub 2, ocenie
podlega przygotowane przez podmiot powiązany uzasadnienie wskazujące na to, że:
1)

mniejsze korzyści z jednej transakcji kontrolowanej są równoważone większymi
korzyściami wynikającymi z innej transakcji kontrolowanej – w przypadku warunków
ustalonych w sposób wskazany w ust. 1 lub

2)

niższy dochód w jednym roku obrotowym jest równoważony wyższym dochodem
w następnym roku obrotowym – w przypadku warunków ustalonych w sposób
wskazany w ust. 2.
Rozdział 4
Metody
§ 9. 1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny

przedmiotu transakcji kontrolowanej z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach
przez podmioty niepowiązane i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu
transakcji kontrolowanej.
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2. Porównania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje
dany podmiot na porównywalnym rynku z podmiotami niepowiązanymi (wewnętrzne
porównanie cen), lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach
niepowiązane podmioty (zewnętrzne porównanie cen).
§ 10. 1. Metoda ceny odprzedaży polega na kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od
podmiotu powiązanego w drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej usługi do
podmiotu niepowiązanego o marżę ceny odprzedaży.
2. Marża ceny odprzedaży powinna zapewnić podmiotowi odprzedającemu pokrycie
jego kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z odprzedażą przedmiotu transakcji
kontrolowanej oraz zapewnić zysk, odpowiedni do pełnionych przez ten podmiot funkcji,
angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka.
3. Rynkową wartość marży ceny odprzedaży ustala się poprzez odniesienie do poziomu
marży, jaką podmiot powiązany stosuje w porównywalnych transakcjach zawieranych
z podmiotami niepowiązanymi, lub marży stosowanej w porównywalnych transakcjach przez
podmioty niepowiązane.
§ 11. 1. Metoda koszt plus polega na ustaleniu ceny przedmiotu transakcji
kontrolowanej na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, kalkulowanego
w odniesieniu do bazy kosztowej.
2. Przez bazę kosztową rozumie się sumę kosztów bezpośrednio lub pośrednio
związanych z wytworzeniem we własnym zakresie lub nabyciem przedmiotu transakcji
kontrolowanej.
3. Rynkową wartość narzutu zysku w stosunku do określonej bazy kosztowej ustala się
poprzez odniesienie do poziomu narzutu zysku, jaki ten sam podmiot stosuje
w porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi w odniesieniu do takiej
samej bazy kosztowej, lub narzutu zysku stosowanego w porównywalnych transakcjach przez
podmioty niepowiązane w odniesieniu do porównywalnej bazy kosztowej.
§ 12. 1. Metoda podziału zysków polega na określeniu łącznych zysków, jakie
w związku z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziału
tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału
podmioty niepowiązane, w szczególności uwzględniając pełnione przez strony transakcji
kontrolowanej (kontrolowanych) funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa.
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2. Podziału zysków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez określenie
przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów
związanych z daną transakcją kontrolowaną (transakcjami kontrolowanymi). W przypadku
gdy tak określone koszty przekraczają związaną z nimi sumę przychodów, podziałowi
podlega strata.
3. Proporcjonalnego podziału zysków dokonuje się za pomocą:
1)

analizy rezydualnej albo

2)

analizy udziału.
§ 13. 1. Metoda marży transakcyjnej netto polega na określeniu wskaźnika finansowego,

odzwierciedlającego relację zysku netto, jaki uzyskuje podmiot powiązany w transakcji
kontrolowanej, do odpowiedniej bazy.
2. Zysk netto, o którym mowa w ust. 1, określa się poprzez odliczenie od przychodu
osiągniętego w wyniku transakcji kontrolowanej kosztów związanych z realizacją tej
transakcji. Jeśli na potrzeby kalkulacji zysku netto zasadne jest uwzględnienie kosztów,
których przypisanie bezpośrednio do danej transakcji nie jest możliwe, przypisania takich
kosztów dokonuje się za pomocą zastosowania klucza alokacji, który w racjonalnie najlepszy
sposób odzwierciedla proces tworzenia wartości w transakcji kontrolowanej.
3. Bazę, o której mowa w ust. 1, stanowić mogą w szczególności przychody, koszty,
aktywa albo elementy przychodów, kosztów lub aktywów.
4. Wyboru odpowiedniego wskaźnika finansowego dokonuje się przy uwzględnieniu
specyfiki branży oraz istotnych okoliczności transakcji.
5. Rynkową wartość wskaźnika finansowego ustala się poprzez odniesienie do poziomu
wskaźnika finansowego:
1)

jaki uzyskuje podmiot w porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi
w odniesieniu do tej samej bazy, albo

2)

uzyskiwanego w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane
w odniesieniu do porównywalnej bazy albo

3)

uzyskiwanego przez podmioty, prowadzące działalność porównywalną do zakresu
badanej transakcji w odniesieniu do porównywalnej bazy.
§ 14. 1. Dokonując wyboru innej metody, w tym technik wyceny, o której mowa

w art. 11d ust. 2, bierze się pod uwagę czy wybrana inna metoda spełnia łącznie następujące
kryteria:
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1)

wybrana inna metoda jest powszechnie stosowana do badania danego typu transakcji lub
w danej branży;

2)

stosowanie innej metody oparte jest o dane dostępne dla podatnika i dla organów
podatkowych;

3)

istnieje faktyczna możliwość przeprowadzenia weryfikacji rezultatu uzyskanego za
pomocą wybranej innej metody na potrzeby oceny warunków ustalonych lub
narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
2. Przed zastosowaniem innej metody, o której mowa w art. 11d ust. 2 ustawy z dnia

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uzasadnić, że wybrana
inna metoda jest najbardziej odpowiednia oraz wykazać spełnienie przesłanek do jej
zastosowania, wskazanych w ust. 2.
3. Jeżeli za inną metodę została uznana technika wyceny, weryfikacja ceny transferowej
z zastosowaniem tej techniki wyceny powinna zostać przeprowadzona łącznie na
następujących zasadach:
1)

analiza uwzględnia kryteria porównywalności w zakresie, w jakim te czynniki mogą
mieć wpływ na warunki ustalone lub narzucone między podmiotami powiązanymi;

2)

w przypadku, gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga oparcia analizy o prognozy –
w pierwszej kolejności stosuje się prognozy sporządzone dla celów planowania
finansowego;

3)

wielkości bądź wskaźniki stosowane w kalkulacji wartości rynkowej przedmiotu
transakcji kontrolowanej powinny odpowiadać wartości rynkowej;

4)

w przypadku, w którym prawidłowe zastosowanie techniki wyceny wymaga
zastosowania czynnika dyskontującego:
a) wybór czynnika dyskontującego uwzględnia sposób, w jaki wyceniany przedmiot
transakcji kontrolowanej generuje przepływy pieniężne,
b) wysokość czynnika dyskontującego uwzględnia poziom ryzyka biznesowego
podmiotu powiązanego oraz poziom wahania przyszłych przepływów pieniężnych
generowanych przez wyceniany przedmiot transakcji kontrolowanej;

5)

analiza uwzględnia oczekiwany przez każdą ze stron transakcji kontrolowanej poziom
wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej.
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Rozdział 5
Restrukturyzacja działalności
§ 15. Przez restrukturyzację działalności rozumie się znaczącą zmianę relacji
handlowych lub finansowych, wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami
powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów lub ryzyk, włączając w to również
zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków lub przeniesienie
potencjału do generowania zysku.
§ 16. 1. Badanie warunków ustalonych lub narzuconych w ramach lub w wyniku
restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie
ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane obejmuje weryfikację warunków
ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi w wyniku restrukturyzacji,
w tym zasadność wprowadzenia i wysokość wynagrodzenia wypłaconego w ramach
restrukturyzacji.
2. Badania, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie analizy faktycznie
ustalonych lub narzuconych warunków, jak również zdolności podmiotów powiązanych do
realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji, ponoszenia ryzyk oraz
zaangażowania aktywów.
3. Badanie warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku restrukturyzacji obejmuje
następujące etapy:
1)

identyfikację relacji handlowych lub finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi
przed i po restrukturyzacji, obejmującą:
a)

prawidłową

identyfikację

faktycznych

transakcji,

składających

się

na

restrukturyzację, w szczególności poprzez określenie faktycznych funkcji, ryzyk
i aktywów podmiotów powiązanych przed i po restrukturyzacji, w tym zdolności
podmiotów powiązanych do realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji
funkcji, ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów,
b)

analizę przyczyn gospodarczych przeprowadzonej restrukturyzacji, jak również
oczekiwanych w wyniku restrukturyzacji korzyści, w szczególności synergii,

c)

analizę opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych;

2)

określenie skutków podatkowych faktycznych transakcji;

3)

określenie, czy w rezultacie restrukturyzacji doszło do przeniesienia potencjału do
generowania zysku, np. wskutek przeniesienia wartościowych aktywów lub praw do
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tych aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych lub rozwiązania lub
znaczącego renegocjowania istniejących umów lub przeniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa;
4)

określenie, po uwzględnieniu pkt 1–3, czy należna jest opłata z tytułu restrukturyzacji,
uwzględniająca wartość przeniesionego potencjału do generowania zysku;

5)

jeśli opłata jest należna, określenie jej wysokości, w szczególności przy uwzględnieniu:
a)

przychodów i zysków jakie mogły być oczekiwane przez podmiot przenoszący,
jeśli do restrukturyzacji by nie doszło,

b)

obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z innych przepisów prawa, przy
czym takie odszkodowanie podlega ocenie w świetle tego czy w danych
okolicznościach podmioty niepowiązane zgodziłyby się na takie odszkodowanie
i czy odszkodowanie przewidziane w innych przepisach prawa nie jest za wysokie
albo za niskie w stosunku do odszkodowania, na które zgodziłyby się w danych
okolicznościach podmioty niepowiązane,

c)

relacji między opłatą z tytułu restrukturyzacji a oczekiwanymi przez podmiot
przenoszący przychodami z transakcji z podmiotem przejmującym.

§ 17. W celu weryfikacji warunków restrukturyzacji pozostałe przepisy rozporządzenia
stosuje się odpowiednio.
§ 18. 1. Jeżeli w ramach restrukturyzacji przenoszone są wartości niematerialne
i prawne lub korzyści o istotnej ekonomicznie wartości, wówczas do określenia opłaty
z tytułu restrukturyzacji stosuje się metodę opartą o wycenę przyszłych oczekiwanych
korzyści ekonomicznych generowanych przez przenoszone funkcje lub aktywa.
2. Analiza za pomocą metody, o której mowa w ust. 1 łącznie:
a)

uwzględnia perspektywę podmiotu przenoszącego oraz podmiotu przejmującego,

b)

jest przeprowadzana przy założeniu pełnej transparentności informacyjnej między
podmiotem przenoszącym a podmiotem przejmującym,

c)

jest przeprowadzana przy założeniu, że podmiot przenoszący oraz podmiot
przejmujący kierują się racjonalnością ekonomiczną.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wycenie podlegają wszystkie przenoszone
funkcje wraz z przypisanymi do nich ryzykami, korzyściami, szansami, aktywami oraz
usługami.
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4. Metodę określoną w ust. 1 stosuje się w przypadku, w którym żadna z metod
wskazanych w § 9–§ 13 nie spełnia kryteriów uznania jej za najbardziej odpowiednią metodę
do określenia rynkowej wartości opłaty z tytułu restrukturyzacji.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku2).

MINISTER FINANSÓW

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu
określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września
2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
stosownie do brzmienia art. 2 pkt 5 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. ...).
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 11j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291,
1629, 1669 i 1693, zwanej dalej „ustawą o CIT”), minister właściwy do spraw finansów
publicznych ma obowiązek określić, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy
podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 11c ustawy o CIT, z warunkami, jakie
ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych
warunków, oraz
2) sposób i tryb określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w drodze oszacowania
z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 11d ust. 1–3 ustawy o CIT, w tym
określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi
istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka,
uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje spełnienie tego obowiązku.
Przepisy art. 11c–11d oraz art. 11i ustawy o CIT oraz projektowanego rozporządzenia
stanowią podstawę dla określania przez organy podatkowe dochodu lub straty podmiotów
powiązanych w drodze oszacowania.
Przyczyny i potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia
zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami
podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą
podmioty niepowiązane
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób
prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia
10 września 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186) traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r. Wobec
tego istnieje potrzeba wydania nowego rozporządzenia wykonawczego dla regulacji
ustawowych z zakresu cen transferowych, które zastąpi ww. rozporządzenie.
Projektowane rozporządzenie uwzględni dostosowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej regulacji wykonawczych w zakresie cen transferowych do zmieniającego się
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otoczenia prawnego. Od momentu ostatniej nowelizacji przepisów wykonawczych
dotyczących sposobu stosowania zasady ceny rynkowej w transakcjach między podmiotami
powiązanymi w międzynarodowym otoczeniu prawnym zaszły istotne zmiany, jeżeli chodzi
o postrzeganie zasady ceny rynkowej oraz sposobu jej stosowania. Chodzi tutaj przede
wszystkim o prace OECD w zakresie projektu BEPS dotyczącego zwalczania erozji podstawy
opodatkowania i transferowania zysków. Rozwiązania wypracowane w ramach tego projektu
zostały w dniu 10 lipca 2017 r. zaimplementowane przez Organizację Współpracy
Gospodarczej

i

Rozwoju

(zwana

dalej:

„OECD”)

w

formie

opublikowanych

zaktualizowanych „Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw
międzynarodowych i administracji podatkowych” (zwane dalej: „Wytyczne OECD”).
Dokonana aktualizacja miała na celu ujęcie w Wytycznych OECD w sposób kompleksowy
dorobku OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu
zysków (ang. BEPS) w obszarze transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Mechanizmy

przewidziane

w

zaktualizowanych

Wytycznych

OECD

takie

jak

doprecyzowanie kwestii recharakteryzacji transakcji oraz pominięcia przez organ podatkowy
skutków podatkowych transakcji oraz dopuszczenie technik wyceny do weryfikacji
rynkowości warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi zostały wprowadzone do
polskiego systemu prawnego poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Projektowane rozporządzenie określa m.in. sposób w jaki ww. rozwiązania
powinny być stosowane zarówno przez podatników, jak i przez organy podatkowe.
Najważniejsze zmiany wprowadzane niniejszym projektem rozporządzenia obejmują:
1.

[podkreślenie znaczenia w analizie rynkowości transakcji analizy całokształtu
warunków między podmiotami powiązanymi] W projekcie podkreślone zostało
znaczenia jakie dla analizy rynkowości transakcji ma analiza całokształtu warunków
ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi – weryfikacja rynkowej
wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej i oszacowanie wysokości dochodu lub
straty powinny zostać poprzedzone oceną całokształtu warunków ustalonych bądź
narzuconych między podmiotami powiązanymi, aby rozstrzygnąć czy racjonalnie
działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na zawarcie
danej transakcji na danych warunkach. Ponadto, w celu uproszczenia przepisów
w projekcie nie precyzuje się zasad przeprowadzania analizy porównywalności dla
szczególnych

rodzajów

transakcji

dotyczących

np.

finansowania,

wartości

niematerialnych i prawnych, wydatków na reklamę. Dopuszcza się w ten sposób
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możliwość uwzględnienia przez podatnika tych okoliczności związanych z konkretnym
przypadkiem transakcji, które są dla niego istotne mając jednocześnie na uwadze zasady
przeprowadzania badania rynkowości transakcji wywodzone z brzmienia przepisów
ogólnych.
2.

[obowiązek rekalkulacji wartości transakcji w przypadku znaczącego odchylenia
danych rzeczywistych od danych prognozowanych] Wprowadza się obowiązek
ponownego skalkulowania wartości przedmiotu transakcji w trakcie roku obrotowego,
w razie znaczącej rozbieżności pomiędzy danymi i informacjami prognozowanymi
a rzeczywistymi, jeśli postąpiłyby tak podmioty niepowiązane.

3.

[zdefiniowanie „szóstej metody wyceny” oraz metody dla wyceny exit fee] W związku
ze zniesieniem pierwszeństwa dla stosowania tzw. metod tradycyjnych i metod zysku
transakcyjnego OECD i dopuszczeniem stosowania „szóstej metody” będącej metodą
wybraną przez podatnika, projekt wprowadza kryteria, jakie powinna spełniać taka inna
metoda oraz w jaki sposób powinna być stosowana, aby zapewnić zgodność analizy
z zasadą ceny rynkowej. Wprowadza się również metodę dla kalkulacji opłaty z tytułu
restrukturyzacji, w przypadku gdy w ramach restrukturyzacji przenoszone są istotne
wartości niematerialne i prawne lub istotne korzyści.

4.

[uproszczenie definicji metod cen transferowych] Uproszczone zostały definicje
poszczególnych metod cen transferowych, tak aby zapewnić ich spójność z Wytycznymi
OECD.

5.

[rozszerzenie zakresu kompensaty oraz obowiązek jej uzasadnienia] Dokonuje się
rozszerzenia

dotychczas

obowiązującej

zasady kompensaty warunków

między

podmiotami powiązanymi o możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego
z transakcji kontrolowanych w jednym roku obrotowym z wyższym dochodem
z transakcji kontrolowanych w następnym roku obrotowym oraz wprowadza się
obowiązek uzasadnienia i wyceny kompensaty warunków.
6.

[zakaz używania secret comparables] Wprowadza się zasadę, która mówi o tym, że
zarówno organ podatkowy jak i podatnik nie mogą ustalać wartości rynkowej na
podstawie danych, których źródło nie jest znane drugiej stronie. Wprowadza się zasadę,
że druga strona postępowania powinna mieć zapewnionych dostęp do informacji, które
pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria porównywalności.
Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych, jak i dla
podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do
zweryfikowania przez drugą stronę postępowania.
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7.

[uporządkowanie etapów i sposobu przeprowadzenia analizy porównywalności]
Projekt precyzuje i porządkuje etapy analizy porównywalności mającej na celu ustalenie
wartości przedmiotu transakcji zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Ponadto, potwierdza się
możliwość wykorzystania w analizie miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej oraz precyzuje kryteria, które należy wziąć pod uwagę wybierając punkt
z przedziału otrzymanego w wyniku zastosowania tych miar.

8.

[doprecyzowanie

definicji

restrukturyzacji

oraz

sposobu

jej

badania]

Doprecyzowana została definicja restrukturyzacji oraz określone zostały etapy badania
rynkowości tego typu transakcji, w tym okoliczności dla wyznaczenia wynagrodzenia
z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod
uwagę przy ustalaniu jego wysokości. Doprowadzono w ten sposób do zgodności
przepisów wykonawczych w tym zakresie ze standardami Wytycznych OECD.
Projektowane Rozporządzenie stanowi niejako instrukcję zarówno dla podatników jak
i organów podatkowych w jaki sposób przeprowadzić proces badania rynkowości transakcji.
Podkreśleniu wymaga fakt, iż wszystkie etapy takiego badania wskazane w Rozporządzeniu
powinny zostać wzięte pod uwagę, aby prawidłowo wykonać ten proces. Ponadto, w celu
uproszczenia przepisów zrezygnowano z powtarzania zapisów ustawowych oraz bardzo
szczegółowego normowania sposobu badania rynkowości określonych rodzajów transakcji
tak, aby w takich przypadkach dać możliwość do powołania się na standardy Wytycznych
OECD i umożliwić elastyczność takiego badania dostosowaną do faktów i okoliczności danej
transakcji kontrolowanej.
Proponowane rozwiązania stanowią element procesu uproszczenia przepisów podatkowych,
zgodnie z kierunkami wskazanymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Strategia akcentuje nowe, partnerskie
podejście w relacjach pomiędzy administracją podatkową a przedsiębiorcami, wyrażające się
w filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym. Należy
podkreślić, że przedłożony projekt rozporządzenia w sposób istotny zwiększa przejrzystość
prawa podatkowego i jego stosowania.
2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Zakres regulacji (Rozdział 1 § 1 Rozporządzenia)
Przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią przepisy wykonawcze dla art. 11c–11d oraz
art. 11i ustawy o CIT.
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Projektowane rozporządzenie reguluje zatem sposób w jaki należy dokonywać weryfikacji
warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym między
podatnikiem a jego zagranicznym zakładem), w jaki sposób zapewniać zgodności tych
warunków z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane oraz w jaki
sposób szacować rynkową wartość przedmiotu transakcji kontrolowanej i na tej postawie
wysokość dochodu lub straty podmiotów powiązanych.
Sposoby i tryby opisane w projektowanym rozporządzeniu mają również zastosowanie do
transakcji zawartych z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową oraz do transakcji zastępującej transakcję kontrolowaną,
w sytuacji kiedy organ podatkowy uzna, że w danych okolicznościach racjonalnie działające
podmioty niepowiązane zawarłyby inną transakcję niż transakcja kontrolowana.
Warto podkreślić, że projektowane rozporządzenie jest skierowane nie tylko do organów
podatkowych, ale również do podatników, którzy będą chcieli dokonać samodzielnie oceny
rynkowego charakteru transakcji.
Uregulowanie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysków

podmiotów

powiązanych

jest

natomiast

przedmiotem

odrębnego

rozporządzenia.
2.2. Słowniczek (Rozdział 1 § 2 Rozporządzenia)
W §2 zostały zamieszczone definicje legalne pojęć, które używane są w Rozporządzeniu.
W paragrafie tym zostały zdefiniowane pojęcia „wartości rynkowej” oraz „wskaźnika
finansowego”.
Wprowadzenie definicji „wartości rynkowej” podyktowane jest koniecznością zapewnienia
jednoznacznego rozumienia tego pojęcia na potrzeby analizy rynkowości transakcji. Pojęcie
to bowiem przykładowo w zależności od przyjętego standardu wyceny może być rozumiane
w odmienny sposób. Na potrzeby analizy rynkowości transakcji wartość rynkowa referuje
bezpośrednio do standardu wyceny określonego w Wytycznych OECD tj. zasady ceny
rynkowej.
Pojęcie „wskaźnika finansowego” jest natomiast rozumiane w Rozporządzeniu w kontekście
zastosowania metod cen transferowych jako wynik wybranej do wyceny metody.
Znaczenie pozostałych pojęć funkcjonujących w Rozporządzeniu powinno być wywodzone
na podstawie definicji i przepisów zamieszczonych w Rozdziale 1a ustawy o CIT.
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2.3. Zasady ogólne dla badania warunków między podmiotami powiązanymi, kryteria
porównywalności (Rozdział 2 § 3 Rozporządzenia)
Przepisy §3 mają na celu przyznanie w analizie rynkowości transakcji pierwszeństwa dla
analizy całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami
powiązanymi. Zarówno podatnik, jak i organ podatkowy, nie powinni się ograniczać przy
badaniu rynkowości transakcji wyłącznie do badania warunku, jakim jest cena transferowa
w transakcji kontrolowanej, ale również powinni zbadać całokształt warunków ustalonych
bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi pod takim kątem czy racjonalnie
działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na zawarcie
takiej samej transakcji na danych warunkach.
Przepisy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia umożliwiały takie podejście w oparciu
o ogólnie sformułowaną w §6 ust. 1 zasadę. Przeniesienie tego przepisu na początek
projektowanego rozporządzenia podkreśla wagę, jaką badanie całokształtu warunków
ustalonych w transakcji kontrolowanej ma dla analizy rynkowości transakcji realizując
jednocześnie sposób interpretowania zasady ceny rynkowej przewidziany w Wytycznych
OECD.
W

ust.

1 określono

ponadto,

kryteria porównywalności,

które

powinny zostać

w szczególności wzięte pod uwagę podczas badania całokształtu warunków ustalonych
w transakcji kontrolowanej. Kryteria te pozwalają na poprawną identyfikację transakcji
kontrolowanej tak, aby m.in. określić jej rzeczywistą treść ekonomiczną, co posłuży następnie
do zweryfikowania warunków, na których zwarta została transakcja kontrolowana
z warunkami, na które zgodziłyby się podmioty niepowiązane, a w dalszej kolejności do
poszukiwania porównywalnych transakcji zawieranych między podmiotami niepowiązanymi
i dokonania porównania w ramach analizy porównywalności opisanej w Rozdziale 3
projektowanego Rozporządzenia. Kryteria te są tożsame z czynnikami porównywalności
określonymi w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu i bazują na czynnikach
wymienionych w pkt 1.35 Wytycznych OECD z 2017 r. Kryteria te znajdują rozwinięcie
w dalszej części Rozdziału I Wytycznych OECD z 2017 r. w związku z tym w celu
uproszczenia przepisów zrezygnowano z ich tłumaczenia i umieszczenia w projektowanym
Rozporządzeniu umożliwiając tym samym sięgnięcie do oryginalnego tekstu Wytycznych
OECD.
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2.4. Analiza porównywalności (Rozdział 3 § 4–6 Rozporządzenia)
§4
Przepisy § 4 projektowanego Rozporządzenia określają elementy składowe analizy
porównywalności tj. analizy mającej na celu znalezienie transakcji porównywalnych i na ich
podstawie zweryfikowanie ceny transferowej pod kątem tego czy jest zgodna z zasadą ceny
rynkowej. Elementy te zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych OECD (pkt 3.4).
Z istotnych zmian w etapach analizy w odniesieniu do przepisów dotychczas obowiązującego
Rozporządzenia należy wskazać dodanie jako pierwszego etapu analizy porównywalności
etapu obejmującego zdefiniowanie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą. Wybrany
okres powinien zależeć od faktów i okoliczności sprawy i nie musi być to okres jednego roku.
Informacja o okresie, za który przeprowadzana jest analiza determinuje sposób podejścia do
dalszych jej etapów oraz jest istotna z punktu widzenia wyboru danych porównawczych
i interpretacji wyników analizy.
Pozostałe etapy zostały zmodyfikowane w odniesieniu do przepisów dotychczas
obowiązującego Rozporządzenia w taki sposób, aby były bardziej czytelne i zrozumiałe dla
podatników oraz odzwierciedlały praktykę.
W celu uproszczenia przepisów w projekcie Rozporządzenia odchodzi się od precyzowania
zasad przeprowadzania analizy porównywalności dla szczególnych rodzajów transakcji
dotyczących np. finansowania, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na reklamę.
Dopuszcza się w ten sposób możliwość uwzględnienia przez podatnika tych warunków
związanych z konkretnym przypadkiem transakcji, które są dla niego istotne mając
jednocześnie na uwadze zasady przeprowadzania badania rynkowości transakcji wywodzone
z brzmienia przepisów ogólnych projektowanego Rozporządzenia.
§5
Wprowadza się zasadę, że oceniając porównywalność transakcji bierze się pod uwagę jedynie
te

różnice

pomiędzy

transakcją

kontrolowaną

a

transakcjami

(lub

podmiotami)

porównywalnymi, które mają znaczący wpływ na poziom ceny transferowej, określonej za
pomocą najbardziej odpowiedniej metody (ust. 2). Zasada ta ma eliminować przypadki
dokonywania korekt porównywalności na kryteriach porównywalności, które są mało lub
w ogólne nieistotne z punktu widzenia ustalania wysokości ceny transferowej. Unika się
w ten sposób nakładania na podatników oraz organy podatkowe analizowania mało istotnych
okoliczności sprawy.
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§6
Przepisy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia nie precyzowały czy możliwe jest
używanie do analizowania danych porównawczych miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej. Takie podejście do analizowania danych porównawczych było powszechnie
przyjmowane zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe na podstawie standardów
określonych w Wytycznych OECD oraz w raporcie Wspólnego Forum UE ds. Cen
Transferowych zawierającym rekomendacje dotyczące praktycznych kwestii związanych
z przygotowaniem analizy danych porównawczych. Przepisy ust. 1 precyzują, że użycie miar
statystycznych, w tym miar tendencji centralnej jest możliwe, pod warunkiem, że wynikiem
analizy porównywalności jest wiele obserwacji. Jednocześnie w ust. 2 wskazano czynniki,
które powinny zostać wzięte pod uwagę przy wyborze punktu z przedziału.
2.5. Zasady szacowania ceny transferowej (Rozdział 3 § 7 Rozporządzenia)
W § 7 zostały określone zasady przeprowadzania przez organ podatkowy szacowania
wartości ceny transferowej. Postanowienia w tym zakresie powołane w dotychczas
obowiązującym Rozporządzeniu zostały przeniesione do projektowanego Rozporządzenia
w większości w niezmienionym kształcie, który był korzystny dla podatników. Wprowadzono
dodatkowo dwa nowe przepisy.
ust. 4
Jednym z nich jest przepis ust. 5 mówiący o tym, że jeżeli wartość przedmiotu transakcji
została ustalona na podstawie danych prognozowanych, to w celu weryfikacji wartości
rynkowej przedmiotu transakcji należy ocenić, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod
uwagę przy kalkulacji wartości przedmiotu transakcji nie odbiegają znacząco od
rzeczywistych danych i informacji finansowych. W razie znaczącej rozbieżności pomiędzy
danymi i informacjami prognozowanymi a rzeczywistymi w trakcie roku obrotowego należy
ponownie skalkulować wartość przedmiotu transakcji, jeśli postąpiłyby tak podmioty
niepowiązane. Przepis ten służy zobligowaniu podatników ustalających ceny transferowe na
podstawie prognoz do bieżącego monitorowania ustalanych cen oraz do odpowiedniego
reagowania, jeżeli prognozy te odbiegają od danych rzeczywistych. Ma to przeciwdziałać
zjawisku ustalania przez podatników cen na podstawie prognoz opartych o nieracjonalne
założenia bądź nieaktualne dane oraz wynikającym z takiego działania istotnym korektom
dochodowości (cen transferowych) na koniec roku.
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ust. 5
Drugim przepisem jest przepis ust. 6 zakazujący używania przy weryfikowaniu wartości
rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej i analizie porównywalności przez organ
podatkowy, jak i podatnika, danych, których źródło nie jest znane drugiej stronie. Wprowadza
się ponadto zasadę, że druga strona postępowania powinna mieć zapewnionych dostęp do
informacji, które pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria
porównywalności. Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych,
jak i dla podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do
zweryfikowania przez drugą stronę postępowania.
Na kwestię utajniania danych identyfikacyjnych podmiotów, które zostały użyte przez organ
podatkowy w toku procesu szanowania dochodu zwrócił uwagę Naczelny Sąd
Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku II FSK 1665/16. NSA zwrócił uwagę, że
utajnienie może obejmować jedynie dane, które pozwolą na identyfikację określonego
podmiotu. Organ nie może utajniać informacji, które dotyczą procesów gospodarczych
podejmowanych przez zapytane podmioty, ponieważ dane te są szczególnie istotne
z perspektywy analizy porównywalności, a tym samym samego szacowania dochodu
podmiotów powiązanych.
Warto podkreślić, że zakaz stosowania tzw. secret comparables odnosi się nie tylko do
organów podatkowych, ale również do podatników, co ma istotnie poprawić transparentność
postępowania i podnieść merytoryczny poziom prowadzonej jego w ramach dyskusji.
Przepis dotyczący obowiązku stosowania przez organ podatkowy metody zastosowanej przez
podatnika (§ 4 ust. 4 dotychczas obowiązującego Rozporządzenia), został przeniesiony do
ustawy o CIT (art. 11d ust. 3).
Zrezygnowano z powoływania w projektowanym Rozporządzeniu zapisów § 3 ust. 1 oraz
ust. 3 dotychczas obowiązującego Rozporządzenia, mówiących odpowiednio o tym, że
organy podatkowe określają w drodze oszacowania dochód podmiotu powiązanego
w wysokości, jaką ustaliłyby między sobą niezależne podmioty (ust. 1) oraz, że szacowanie
obejmuje transakcje przeniesienia własności lub przekazania do używania dóbr materialnych
i niematerialnych oraz udzielania pożyczek (kredytów) i świadczenia usług oraz realizacji
wspólnych przedsięwzięć (ust. 2) , gdyż po wprowadzeniu w ustawie o CIT definicji
transakcji kontrolowanej, zasady te wynikają wprost z zapisów art. 11c ust. 2 ustawy o CIT.
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2.6. Zasady kompensaty warunków transakcji kontrolowanych (Rozdział 3 § 8
Rozporządzenia)
Dotychczas obowiązujące przepisy odnośnie kompensaty warunków transakcji rozszerzono
o możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych
w jednym roku obrotowym z wyższym dochodem z transakcji kontrolowanych w następnym
roku obrotowym (ust. 2). Przepis ten będzie mógł być stosowany przykładowo w sytuacjach,
kiedy realizacja transakcji rozkłada się na kilka lat podatkowych i pomimo, że w pierwszym
roku jej trwania jej realizacja nie przynosi korzyści ekonomicznych, to są one realizowane
w kolejnym roku bądź kolejnych latach. Aby jednakże ograniczyć nadużywanie możliwości
kompensaty warunków transakcji (zarówno w okolicznościach wskazanych w ust. 2 jak
i w ust. 1) wprowadzono dla podatników obowiązek uzasadnienia i wyceny kompensaty
takich warunków (ust. 3).
2.7. Metody cen transferowych (Rozdział 4 § 9–14 Rozporządzenia)
Opisy poszczególnych metod oraz sposób ich stosowania doprecyzowano w taki sposób, aby
były bardziej czytelne i przejrzyste zarówno dla podatników jak i organów podatkowych,
w szczególności, aby podmioty wiedziały: w jakim przypadku stosuje się daną metodę, co
w danej metodzie należy wyliczyć oraz z czym porównać uzyskane w ramach wyliczenia
wartości.
§ 9 Rozporządzenia [Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej]
Definicja i sposób stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej nie uległy
zmianie.
§ 10 Rozporządzenia [Metoda ceny odprzedaży]
Definicję metody ceny odprzedaży zmodyfikowano tak, aby była ona bardziej zrozumiała dla
podatników i obrazowała kroki, które należy wykonać, aby wyznaczyć rynkową wartość
marży ceny odprzedaży, a następnie ceny zakupu dobra lub usługi od podmiotu powiązanego
(ust. 1). Zmodyfikowanie definicji metody ceny odprzedaży pozwala wyraźnie wskazać na
rodzaje transakcji, dla których ta metoda może być stosowana do weryfikacji wysokości ceny
transferowej, tj. transakcje, w których podmiot powiązany nabywa dobra lub usługi od
podmiotu (-ów) powiązanych i odprzedaje je do podmiotów niepowiązanych.
Opisując sposób stosowania metody ceny odprzedaży zrezygnowano ze wskazania
czynników, które powinny zostać uwzględnione przy kalkulacji wysokości marży ceny
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odprzedaży tak, aby dać podatnikom możliwość uwzględnienia w tej kalkulacji tych
czynników i związanych z nimi kosztów, które biorąc pod uwagę fakty i okoliczności sprawy,
mają wpływ na wartość odprzedawanego dobra lub usługi.
Doprecyzowano również brzmienie przepisu dotyczącego kosztów, które powinna
uwzględniać (pokrywać) marża ceny odprzedaży (ust. 2). W projektowanym brzmieniu
przepis ten mówi o „kosztach” a nie o „wydatkach” – nie każdy wydatek jest bowiem
kosztem oraz nie każdy koszt jest wydatkiem. Natomiast w praktyce marżę kosztów
odprzedaży kalkuluje się biorąc pod uwagę koszty w ujęciu księgowym, a nie wydatki
tj. dokonywane płatności. W projektowanym brzmieniu przewiduje się ponadto, że do tych
kosztów zalicza się koszty bezpośrednie i pośrednie związane z odprzedażą przedmiotu
transakcji kontrolowanej. Jest to tylko zmiana redakcyjna, ponieważ koszty pośrednie nie
zawierają kosztów ogólnego zarządu. Natomiast sam termin „marża” sugeruje, że chodzi
o koszty, które są ponad wartość sprzedanych dóbr lub usług.
§ 11 Rozporządzenia [Metoda koszt plus]
Zrezygnowano z nazywania „metody koszt plus” terminem „metoda rozsądnej marży”, gdyż
powszechnie funkcjonującą nazwą zarówno w Polsce jak i na świecie jest termin „metoda
koszt plus”.
Definicję metody koszt zmodyfikowano tak, aby była ona bardziej zrozumiała dla podatników
i obrazowała kroki, które należy wykonać, aby wyznaczyć rynkowy narzut zysku, a następnie
cenę sprzedaży dobra lub usługi do podmiotu powiązanego (ust. 1). Zmodyfikowanie definicji
metody koszt plus pozwala wyraźnie wskazać na rodzaje transakcji, dla których ta metoda
może być stosowana do weryfikacji wysokości ceny transferowej, tj. transakcje, w których
podmiot powiązany sprzedaje dobra lub usługi do podmiotu (-ów) powiązanych wytworzone
przez siebie lub zakupione od innych podmiotów.
Doprecyzowano również brzmienie przepisu dotyczącego kosztów, na których kalkulowany
jest narzut zysku (ust. 2). W projektowanym brzmieniu przepis ten mówi o kosztach
bezpośrednich i pośrednich związanych z wytworzeniem we własnym zakresie lub nabyciem
przedmiotu transakcji kontrolowanej.
Doprecyzowano również, co jest przedmiotem porównania w stosowaniu metody koszt plus –
chodzi tutaj o narzut zysku na porównywalnej bazie kosztowej (ust. 3).
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§ 12 Rozporządzenia [Metoda podziału zysków]
W definicji metody podziału zysków (ust. 1) doprecyzowano, że zyski, jakie w związku
z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane podlegają podziałowi ze
szczególnym

uwzględnieniem

pełnionych

przez

strony

transakcji

kontrolowanej

(kontrolowanych) funkcji, ponoszonych ryzyka i angażowanych aktywów odnosząc się w ten
sposób do standardu Wytycznych OECD dla stosowania tej metody.
W ust. 3 zrezygnowano z definiowania czym jest „analiza rezydualna” oraz „analiza udziału”,
na podstawie których dokonuje się proporcjonalnego podział zysków w metodzie podziału
zysków, ponieważ jest to zagadnieniem bardzo szerokim i ujęcie takiej definicji w zapisie
legalnym, tak aby było to jasne i zrozumiałe a zarazem wyczerpujące, jest niezwykle
utrudnione. W związku z tym, mając na uwadze z jednej strony upraszczanie przepisów
podatkowych, a z drugiej strony przedstawienie podatnikom i organom podatkowym
dokładnego wyjaśnienia na czym polegają ww. analizy, opis sposobu stosowania ww. analiz
zostanie wydany w formie wiążących objaśnień podatkowych Ministra Finansów. Ponadto,
wyjaśnienie czym jest oraz w jaki sposób stosuje się „analizę rezydualną” oraz „analizę
udziału” można wywodzić również na podstawie Wytycznych OECD oraz raportu OECD
zawierającego wytyczne co do stosowania metody podziału zysków opublikowanego
21 czerwca 2018 r. (Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split
Method, Inclusive Framework on BEPS: Actions 10, June 2018).
Mając na uwadze upraszczanie przepisów podatkowych zrezygnowano ponadto z zapisów
dotychczasowego ust. 1a mówiącego o tym, jaki standard rachunkowości i walutę stosuje się
dla wyznaczenia zysków (straty) ulegających podziałowi.
§ 13 Rozporządzenia [Metoda marży transakcyjnej netto]
W definicji metody marży transakcyjnej netto odchodzi się od nieczytelnych pojęć „marża
zysku netto” oraz „marża transakcyjna netto” zastępując je pojęciem „wskaźnik finansowy”.
Zmiana ta w połączeniu ze zdefiniowaniem w ust. 2 pojęcia „zysk netto” oraz w ust. 3 pojęcia
„baza” pozwala na lepsze wyjaśnienie na czym polega metoda marży transakcyjnej netto.
Dzięki takiej zmianie czytelna staje się ponadto możliwość użycia w analizie
przeprowadzanej tej metodą nie tylko wskaźników opartych o koszty lub przychody, ale
również o inne wielkości np. aktywa lub elementy przychodów, kosztów lub aktywów,
w zależności od tego, która baza w największym stopniu odzwierciedla specyfikę branży oraz
istotne okoliczności transakcji (ust. 4).
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Rezygnuje się z wymogu ustalenia wartości kosztów ogólnego zarządu związanych
z realizacją transakcji kontrolowanej, do której badania stosowana jest metoda marży
transakcyjnej netto, na podstawie klucza alokacji opartego o przychody. Zamiast powyższego
w ust. 2 proponuje się obliczenie kosztów pośrednich związanych z transakcją kontrolowaną
o klucz alokacji, który w racjonalnie najlepszy sposób odzwierciedla proces tworzenia
wartości w transakcji kontrolowanej.
W przepisie ust. 5 wskazuje się wyraźnie, że w ramach porównywania zewnętrznego metodą
marży transakcyjnej netto możliwe jest porównanie rentowności na badanej transakcji
z rentownością na porównywalnej transakcji zawieranej przez podmioty niepowiązane bądź
rentownością całego podmiotu niepowiązanego, którego zakres działalności odpowiada
zakresowi badanej transakcji.
Mając na uwadze upraszczanie przepisów i znoszenie nadmiernych obowiązków
administracyjnych z podatników o organów podatkowych zrezygnowano ze wskazywania
w projektowanym Rozporządzeniu czynników porównywalności, które szczególnie należy
wziąć pod uwagę wyznaczając rynkową wartość wskaźnika finansowego w metodzie marży
transakcyjnej netto. W tym miejscu znajduje zastosowanie przepis ogólny (§ 3 ust. 1)
mówiący o ustaleniu kryteriów porównywalności, które mają lub mogą mieć istotny wpływ
na warunki ustalone lub narzucone między podmiotami powiązanymi.
Co więcej badanie czynników określonych w § 18 ust. 4 dotychczasowego Rozporządzenia
takich jak „konkurencja ze strony innych uczestników rynku i dóbr zamiennych”,
„skuteczność zarządzania”, „pozycja rynkowa” czy „stopień doświadczenia w działalności”
mają cechy pojęć nieostrych przez co ich ocena jest utrudniona. Ocena ww. kryteriów jest
ponadto utrudniona lub często nawet niemożliwa w praktyce ze względu na bark
odpowiednich informacji.
Zmiany w brzmieniu opisu pozostałych metod mają charakter redakcyjny i dostosowujący
stosowane pojęcia do pojęć używanych w Rozdziale 1a ustawy o CIT oraz pozostałych
częściach projektowanego Rozporządzenia.
§ 14 Rozporządzenia [Inna metoda]
ust. 1
W związku z tym, że nie każda metoda inna niż metody określone w § 10–14 Rozporządzenia
może zostać wykorzystana do weryfikacji wysokości ceny transferowej, wprowadza się
kryteria, które powinna spełniać metoda, która zostanie wybrana przez podatnika czy też
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organ podatkowy do dokonania takiej weryfikacji oraz nakłada się zarówno na organy
podatkowe, jak i na podatnika obowiązek uzasadnienia, że wybrana inna metoda jest
najbardziej odpowiednia oraz spełnia ona kryteria wskazane w ust. 1.
ust. 2
Wśród innych metod, które mogą być stosowane do weryfikowania rynkowości przedmiotu
transakcji kontrolowanej, w ust. 1 wskazane zostały techniki wyceny z uwzględnieniem
standardów wyceny. Wytyczne OECD wskazują, że techniki wyceny mogą być szczególnie
przydatne do ustalania i weryfikowania cen transferowych w transakcjach kontrolowanych,
których przedmiotem są trudne do wyceny wartości niematerialne i prawne oraz
w przypadkach ustalania opłat z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee).
Katalog technik wyceny szczególnie przydatnych na potrzeby ustalania i weryfikowania cen
transferowych został zamieszczony w roboczym raporcie Wspólnego Forum UE ds. Cen
Transferowych nt. użycia technik wyceny na potrzeby cen transferowych z 22 czerwca
2017 r. (Draft Report on the use of economic valuation techniques in transfer pricing, 22 June
2017). Techniki wskazane przez Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych to:
1) metody dochodowe oparte o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych: metodę
zwolnienia z opłat licencyjnych, metodę nadwyżki przepływów pieniężnych, metodę
nadwyżki zysku operacyjnego, metodę wartości rezydualnej;
2) metody odkosztowe: metodę kosztów odtworzenia.
Wytyczne OECD wskazują z kolei, że szczególnie metody dochodowe oparte
o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych (np. metoda oparta o dyskontowanie
przyszłych przepływów pieniężnych ang. discounted cash flows) są szczególnie przydatne na
potrzeby cen transferowych.
Zarówno Wytyczne OECD, jak i ww. raport Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych
zwracają uwagę na różnice w sposobie przeprowadzania wyceny na potrzeby planowania
finansowego a wyceny przeprowadzanej na potrzeby ustalania i weryfikowania cen
transferowych. W związku z tym w ust. 4 określone zostały zasady na jakich powinna zostać
przeprowadzona wycena za pomocą techniki wyceny, aby można ją było uznać za zgodną
z zasadą ceny rynkowej i spełniającą kryteria najbardziej odpowiedniej metody w rozumieniu
art. 11d ust. 2 ustawy o CIT. Zasady te zostały opracowane z uwzględnieniem rekomendacji
wskazanych w Wytycznych OECD oraz ww. raport Wspólnego Forum UE ds. Cen
Transferowych.
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2.8. Restrukturyzacja działalności (Rozdział 5 § 15–18 Rozporządzenia)
W projektowanym Rozporządzeniu dokonano doprecyzowania przepisów stanowiących
o sposobie badania rynkowości restrukturyzacji dokonywanych między podmiotami
powiązanymi, tak aby przepisy wykonawcze były zgodne z najnowszą edycją Wytycznych
OECD. Przepisy te stanowią uszczegółowienie stosowania zasady ceny rynkowej w sytuacji
przeprowadzenia

przez

podmioty

powiązane

restrukturyzacji

działalności.

Poniżej

przedstawiono najważniejsze zmiany w odniesieniu do dotychczas obowiązujących
przepisów.
§ 15
Doprecyzowana została definicja restrukturyzacji – za restrukturyzację w rozumieniu
przepisów o cenach transferowych rozumie się przeniesienie pomiędzy podmiotami
powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów lub ryzyk w ramach powiązane ze
znaczącą zmianą relacji handlowych lub finansowych lub przeniesienie potencjału do
generowania zysku. W ramach tej kategorii mieści się również zakończenie obowiązujących
umów lub zmianę ich istotnych warunków. Definicja ta uwzględnia dotychczasowy dorobek
OECD w tym zakresie.
§ 16 ust. 2
Doprecyzowana została konieczność badania warunków, na których dokonywana jest
restrukturyzacja na podstawie faktycznego zachowania jej stron z uwzględnieniem zdolności
podmiotów powiązanych do realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji,
ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów (tzw. delineacja transakcji).
§ 16 ust. 3
Przepis ust. 3 prezentuje etapy badania rynkowości restrukturyzacji. Przepis ten uwzględnia
dotychczasowy dorobek OECD w tym zakresie oraz praktykę organów podatkowych. Warto
zaznaczyć, że aby ocenić czy należna jest opłata z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz
jaka powinna być jej wysokość, organ podatkowy musi w pierwszej kolejności dokonać
czynności wymienionych w pkt 1–3.
§ 18
Wprowadza się metodę kalkulacji opłaty z tytułu restrukturyzacji opartą o wycenę przyszłych
ekonomicznych korzyści generowanych przez przenoszone funkcje lub aktywa. Metoda ta jest
preferowaną metodą, jeżeli w ramach restrukturyzacji dochodzi do przeniesienia znaczących
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wartości niematerialnych i prawnych lub znaczących korzyści. Zastosowanie tej metody jest
możliwe tylko wtedy, gdy do wyznaczenia opłaty z tytułu restrukturyzacji nie można
zastosować metod OECD wskazanych w § 10–14 projektowanego Rozporządzenia.
Proponowana metoda opiera się o technikę wyceny bazującą na dyskontowaniu przyszłych
przepływów pieniężnych (ang. discounted cash flows) wskazywaną w Wytycznych OECD
jako szczególnie przydaną w przypadku wyceny opłat z tytułu restrukturyzacji, jeżeli użycie
metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego nie jest możliwe.
Przepis ust. 2 precyzuje zasady, na jakich powinna zostać przeprowadzona analiza
z wykorzystaniem ww. metody, tak aby można było uznać ją za zgodną z zasadą ceny
rynkowej i spełniającą kryteria najbardziej odpowiedniej metody w rozumieniu art. 11d ust. 2
ustawy o CIT.
3. Wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców. Obowiązkiem ustalania cen transferowych na warunkach, które
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane objęci są przedsiębiorcy działający w grupie
podmiotów powiązanych, po spełnieniu określonych w ustawie o CIT kryteriów oraz
przedsiębiorcy dokonujący określonych operacji z podmiotami mającymi miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą
konkurencję podatkową.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Upoważnienie ustawowe (art. 11j ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych)
Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Finansów:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty
zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186) traci moc z dniem 1 stycznia
2019 r. Wobec tego istnieje potrzeba wydania nowego rozporządzenia wykonawczego dla regulacji ustawowych
z zakresu cen transferowych, które zastąpi ww. rozporządzenie.
Delegacja ustawowa, które przewiduje konieczność wydania nowego rozporządzenia zawarta jest w art. 11j ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291,
1629, 1669 i 1693, zwanej dalej „ustawą o CIT”). W świetle tej delegacji minister właściwy do spraw finansów
publicznych ma obowiązek określić, w drodze rozporządzenia:
1. sposób i tryb oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
o których mowa w art. 11c ustawy o CIT, z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane,
w tym kryteria porównywalności tych warunków, oraz
2. sposób i tryb określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 11d ust. 1–3
ustawy o CIT, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych
ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka,
uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przedłożony projekt
rozporządzenia przewiduje spełnienie tego obowiązku.
Projektowane rozporządzenie uwzględni dostosowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej regulacji
wykonawczych w zakresie cen transferowych do zmieniającego się otoczenia prawnego. Od momentu ostatniej
nowelizacji przepisów wykonawczych dotyczących sposobu stosowania zasady ceny rynkowej w transakcjach między
podmiotami powiązanymi w międzynarodowym otoczeniu prawnym zaszły istotne zmiany, jeżeli chodzi o postrzeganie
zasady ceny rynkowej oraz sposobu jej stosowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o prace OECD w zakresie projektu
BEPS dotyczącego zwalczania erozji podstawy opodatkowania i transferowania zysków. Rozwiązania wypracowane
w ramach tego projektu zostały w dniu 10 lipca 2017 r. zaimplementowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (zwana dalej: „OECD”) w formie opublikowanych zaktualizowanych „Wytycznych w sprawie cen
transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych” (zwane dalej: „Wytyczne OECD”).
Dokonana aktualizacja miała na celu ujęcie w Wytycznych OECD w sposób kompleksowy dorobku OECD w zakresie
zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS) w obszarze transakcji pomiędzy
podmiotami powiązanymi.
Projektowane rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi
będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami jakie ustaliłyby między sobą podmioty
niepowiązane uwzględnia standardy zamieszczone w najnowszej edycji Wytycznych OECD.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane zmiany mają na celu określenie:
1. sposobu i trybu oceny zgodności warunków, ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
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o których mowa w art. 11c ustawy o CIT, z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane,
w tym kryteria porównywalności tych warunków, oraz
2. sposobu i trybu określania wysokości dochodu (straty) podmiotów powiązanych, będących podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 11d ust. 1–3
ustawy o CIT, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych
ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka.
Najważniejsze zmiany wprowadzane niniejszym projektem rozporządzenia w odniesieniu do Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia
10 września 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186) obejmują:
1. [podkreślenie znaczenia w analizie rynkowości transakcji analizy całokształtu warunków między podmiotami
powiązanymi] W projekcie podkreślone zostało znaczenia jakie dla analizy rynkowości transakcji ma analiza
całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi – weryfikacja rynkowej
wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej i oszacowanie wysokości dochodu lub straty powinny zostać
poprzedzone oceną całokształtu warunków ustalonych bądź narzuconych między podmiotami powiązanymi, aby
rozstrzygnąć czy racjonalnie działające podmioty niepowiązane w danych okolicznościach zgodziłyby się na
zawarcie danej transakcji na danych warunkach.
2. [obowiązek rekalkulacji wartości transakcji w przypadku znaczącego odchylenia danych rzeczywistych od
danych prognozowanych] Wprowadza się obowiązek ponownego skalkulowania wartości przedmiotu transakcji
w trakcie roku obrotowego, w razie znaczącej rozbieżności pomiędzy danymi i informacjami prognozowanymi
a rzeczywistymi, jeśli postąpiłyby tak podmioty niepowiązane.
3. [zdefiniowanie „szóstej metody wyceny” oraz metody dla wyceny opłaty z tytułu restrukturyzacji] W związku
ze zniesieniem pierwszeństwa dla stosowania tzw. metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego OECD
i dopuszczeniem stosowania „szóstej metody” będącej metodą wybraną przez podatnika, projekt wprowadza kryteria,
jakie powinna spełniać taka inna metoda oraz w jaki sposób powinna być stosowana, aby zapewnić zgodność analizy
z zasadą ceny rynkowej. Wprowadza się również metodę dla kalkulacji opłaty z tytułu restrukturyzacji (ang. exit fee),
w przypadku gdy w ramach restrukturyzacji przenoszone są istotne wartości niematerialne i prawne lub istotne
korzyści.
4. [uproszczenie definicji metod cen transferowych] Uproszczone zostały definicje poszczególnych metod cen
transferowych, tak aby zapewnić ich spójność z Wytycznymi OECD.
5. [rozszerzenie zakresu kompensaty oraz obowiązek jej uzasadnienia] Dokonuje się rozszerzenia dotychczas
obowiązującej zasady kompensaty warunków między podmiotami powiązanymi o możliwość skompensowania
niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych w jednym roku obrotowym z wyższym dochodem
z transakcji kontrolowanych w następnym roku obrotowym oraz wprowadza się obowiązek uzasadnienia i wyceny
kompensaty warunków.
6. [zakaz używania secret comparables] Wprowadza się zasadę, która mówi o tym, że zarówno organ podatkowy jak
i podatnik nie mogą ustalać wartości rynkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej na podstawie danych, których
źródło nie jest znane drugiej stronie. Wprowadza się zasadę, że druga strona postępowania powinna mieć
zapewnionych dostęp do informacji, które pozwolą na ocenę czy użyte dane porównywalne spełniają kryteria
porównywalności. Przepis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników
przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do zweryfikowania przez drugą stronę
postępowania.
7. [uporządkowanie etapów i sposobu przeprowadzenia analizy porównywalności] Projekt precyzuje i porządkuje
etapy analizy porównywalności mającej na celu ustalenie wartości przedmiotu transakcji zgodnie z zasadą ceny
rynkowej. Ponadto, potwierdza się możliwość wykorzystania w analizie miar statystycznych, w tym miar tendencji
centralnej oraz precyzuje kryteria, które należy wziąć pod uwagę wybierając punkt z przedziału otrzymanego
w wyniku zastosowania tych miar. Ponadto, w celu uproszczenia przepisów w projekcie nie precyzuje się zasad
przeprowadzania analizy porównywalności dla szczególnych rodzajów transakcji dotyczących np. finansowania,
wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na reklamę. Dopuszcza się w ten sposób możliwość uwzględnienia
przez podatnika tych okoliczności związanych z konkretnym przypadkiem transakcji, które są dla niego istotne mając
jednocześnie na uwadze zasady przeprowadzania badania rynkowości transakcji wywodzone z brzmienia przepisów
ogólnych.
8. [doprecyzowanie definicji restrukturyzacji oraz sposobu jej badania] Doprecyzowana została definicja
restrukturyzacji oraz określone zostały etapy badania rynkowości tego typu transakcji, w tym okoliczności dla
wyznaczenia wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit fee) oraz kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod
uwagę przy ustalaniu jego wysokości. Doprowadzono w ten sposób do zgodności przepisów wykonawczych w tym
zakresie ze standardami Wytycznych OECD.
Projektowane rozporządzenie stanowi niejako instrukcję zarówno dla podatników jak i organów podatkowych w jaki
sposób przeprowadzić proces badania rynkowości transakcji.
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Projektowane rozporządzenie zastąpi wygasające z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia
10 września 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Większość krajów członkowskich OECD/UE obok przepisów ustawowych regulujących problematykę cen
transferowych wydaje dodatkowe akty / dokumenty szczegółowo regulujące sposób stosowania tych przepisów
(w całości bądź wybranych zagadnień) – w formie aktów prawnych takich jak rozporządzenie, zarządzenie, instrukcja
lub w formie prawa miękkiego, takiego jak wytyczne czy objaśnienia.
Jako przykłady można wskazać:
 Niemcy – obok regulacji ustawowych z zakresu cen transferowych publikowane są zasady administracyjne
(Verwaltungsgrundsätze
Funktionsverlagerung)
i
zarządzenie
(Verordnung
zur
Anwendung
des
Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Abs. 1 des Außensteuergesetzes in Fällen grenzüberschreitender
Funktionsverlagerungen) w zakresie stosowania przepisów o cenach transferowych dla relokacji funkcji między
podmiotami powiązanymi,
 Dania – obok regulacji ustawowych z zakresu cen transferowych publikowane są szczegółowe wytyczne co do
stosowania zasady ceny rynkowej (SKATs Legal Guidance (DJV), Section C.D.11. Transfer Pricing),
 Czechy – instrukcje dla organów podatkowych w zakresie stosowania zasady ceny rynkowej, metod cen
tramsferowych, regulacje w zakresie usług o niskiej wartości dodanej (Instructions of the competent tax authority
General Financial Directorate: D-22, D-332, D 333, D-334 and D-10);
 Węgry – obok regulacji ustawowych z zakresu cen transferowych publikowane jest rozporządzenie w zakresie
dokumentacji cen transferowych, w tym usług o niskiej wartości dodanej (The Decree 32/2017 of the Ministry of
National Economy on transfer pricing documentation requirements).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty powiązane
w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych,
zawierające transakcje
z podmiotami z nimi
powiązanymi oraz
podatnicy dokonujący
płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu
z tzw. raju podatkowego
Organy podatkowe

Wielkość
Ok. 22 tys.
przedsiębiorców
(podatników CIT),
u których występują
powiązania kapitałowe
i którzy zawierają
transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Warunki ustalane między tymi
podmiotami a podmiotami
z nimi powiązanymi (w tym
wysokość ceny transferowej)
będą weryfikowane przez
organy podatkowe zgodnie
z przepisami rozporządzenia.

Organy podatkowe będą
weryfikowały warunki, na
których odbywają się
transakcje między podmiotami
powiązanymi (w tym
wysokość ceny transferowej)
i będą na tej podstawie
określały dochód lub stratę
podatnika w sposób wskazany
przepisami rozporządzenia.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Konsultacje nastąpią po uchwaleniu ustawy.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przyjmuje się, że projektowane rozwiązania nie będą miały istotnego wpływu na wydatki
jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
Niemierzalne
duże przedsiębiorstwa Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
podatkowej.
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na walkę z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez międzynarodowe korporacje uzyskujące w ten sposób
przewagę rynkową w sposób nieuczciwy.
sektor mikro-, małych Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
i średnich
podatkowej.
przedsiębiorstw
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na walkę z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez międzynarodowe korporacje uzyskujące w ten sposób
przewagę rynkową w sposób nieuczciwy.
obywatele
Wzrost zaufania publicznego do systemu podatkowego w związku
z ograniczeniem wykorzystywania przez niektórych podatników luk
w systemie podatkowym. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na
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sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Brak wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

29/09/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysków podmiotów powiązanych
Na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przepisy rozporządzenia określają sposób i tryb eliminowania podwójnego
opodatkowania zysków podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej
„ustawą”, w przypadku korekty dochodów podatnika, o której mowa w art. 11h tej ustawy.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

procedurze trójstronnej – oznacza to procedurę wzajemnego porozumiewania się
prowadzoną przez co najmniej trzy państwa;

2)

uczestniku – oznacza to ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który
w ramach procedury trójstronnej zawiera wiążące porozumienie w celu wyeliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.
§ 3. 1. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów

powiązanych, jeżeli dochody podatnika zostały przez administrację podatkową innego
państwa włączone do dochodów podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio
opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie byłyby
uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi, na wniosek podatnika minister właściwy
do spraw finansów publicznych może dokonać korekty dochodów tego podatnika, o ile

1 )

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2018 r. poz. 92).
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przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
taką korektę przewidują.
2. Korekty, o której mowa w ust. 1, można dokonać w przypadku, gdy warunki
określone przez administrację podatkową tego innego państwa, są zgodne z warunkami, jakie
byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi w świetle przepisów rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
3. W przypadku dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, właściwy organ podatkowy
dokonuje zmiany wysokości zobowiązania podatkowego tego podatnika, w zakresie
wynikającym z korekty.
§ 4. 1. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów
powiązanych, podatnik może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów
publicznych z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie
Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1080) lub
na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem trzech
lat od doręczenia podatnikowi lub podmiotowi z nim powiązanemu protokołu kontroli albo
decyzji podatkowej, które prowadzą lub mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania,
chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, będąca podstawą złożenia wniosku,
określa inny termin. Bieg okresu trzyletniego rozpoczyna się od pierwszej z następujących
dat: daty doręczenia protokołu kontroli albo daty doręczenia decyzji podatkowej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje w formie pisemnej:
1)

podatnika o otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1,

2)

właściwe organy innych państw o złożeniu przez podatnika wniosku, o którym mowa
w ust. 1, przesyłając jednocześnie kopię tego wniosku

– w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpływu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:
1)

dane identyfikacyjne podatnika oraz jego podmiotów powiązanych, których procedura
dotyczy, w szczególności: nazwę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer
identyfikacji podatkowej;

2)

opis stanu faktycznego sprawy, z uwzględnieniem istniejących powiązań między
podatnikiem a podmiotami powiązanymi, o których mowa w pkt 1;

3)

określenie roku podatkowego, którego wniosek dotyczy;
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4)

kopie decyzji podatkowych, protokołów kontroli lub innych dokumentów świadczących
o zaistnieniu podwójnego opodatkowania;

5)

informacje dotyczące wszczętych przez podatnika lub podmioty powiązane, o których
mowa w pkt 1, postępowań podatkowych lub sądowych, łącznie z wyrokami sądowymi
wydanymi w sprawie;

6)

uzasadnienie wniosku, w szczególności zawierające wyjaśnienie co do stosowania
zasad określonych w art. 4 Konwencji, o której mowa w ust. 1;

7)

oświadczenie podatnika o gotowości bezzwłocznego udostępnienia ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych pełnej dokumentacji oraz udzielenia
wszelkich informacji mogących mieć wpływ na wynik sprawy.
4. Na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wskazane przez

niego dokumenty w sprawie powinny być przetłumaczone na uzgodniony z właściwymi
organami innych państw, których ten wniosek dotyczy, język roboczy.
5. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 3 i 4, minister
właściwy do spraw finansów publicznych wzywa podatnika w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania wniosku do jego uzupełnienia.
6. Sprawę uznaje się za zgłoszoną z dniem wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1,
zawierającego wszystkie elementy wskazane w ust. 3 i 4 lub z dniem wpływu ostatniego
z dokumentów uzupełniających wniosek na wezwanie, o którym mowa w ust. 5.
7. Jeżeli w ocenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek,
o którym mowa w ust. 1, jest uzasadniony, a sprawa nie może być przez niego załatwiona
w ramach procedur krajowych, w sposób uwzględniający wniosek podatnika, wszczyna on
procedurę wzajemnego porozumiewania, informując o tym właściwe organy innych państw,
których ten wniosek dotyczy, załączając kopie informacji, o których mowa w ust. 3.
Jednocześnie o wszczęciu procedury wzajemnego porozumiewania minister właściwy do
spraw finansów publicznych informuje podatnika.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych poinformuje – na podstawie
dostępnych mu informacji – właściwe organy innych państw, których wniosek dotyczy, oraz
podatnika o tym, czy wniosek został złożony w terminie określonym w ust. 1, oraz o dacie, od
której liczony jest dwuletni okres określony w art. 7 ust. 1 Konwencji, o której mowa
w ust. 1.
9. Procedura wzajemnego porozumiewania powinna zostać zakończona w terminie 2 lat
od daty, o której mowa w ust. 10.
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10. Bieg okresu dwuletniego, o którym mowa w ust. 9, rozpoczyna się od późniejszej
z następujących dat:
1)

daty doręczenia ostatecznej decyzji podatkowej lub dokumentu równoważnego;

2)

daty zgłoszenia sprawy, o której mowa w ust. 6.
11. Podjęcie środków odwoławczych dostępnych w ramach prawa krajowego w sprawie

objętej wnioskiem nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 1.
Prawomocny wyrok sądu w sprawie objętej wnioskiem wyłącza stosowanie art. 7 ust. 1
Konwencji, o której mowa w ust. 1.
12. Wynik zakończonej procedury, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do
wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości dochodu lub straty podatnika.
13. Do procedury prowadzonej na wniosek złożony na podstawie umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania przepisy ust. 3–8 oraz 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
14. Przepisy ust. 9–12 stosuje się odpowiednio w przypadku przystąpienia ministra
właściwego do spraw finansów publicznych do procedury wszczętej na podstawie
Konwencji, o której mowa w ust. 1, przez właściwe władze innych państw.
15. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku przystąpienia ministra
właściwego do spraw finansów publicznych do procedury wszczętej na podstawie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, o których mowa w ust. 1, przez właściwe władze
innych państw.
16. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur trójstronnych,
wszczętych na podstawie Konwencji, o której mowa w ust. 1.
17. Przepisy ust. 9–12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur trójstronnych,
wszczętych na podstawie Konwencji, o której mowa w ust. 1, do których minister właściwy
do spraw finansów publicznych przystąpił jako uczestnik.
18. Przepisy ust. 3–8 oraz ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur
trójstronnych, wszczętych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
19. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio w przypadku procedur trójstronnych,
wszczętych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, do których
minister właściwy do spraw finansów publicznych przystąpił jako uczestnik.
§ 5. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
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2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
MINISTER FINANSÓW

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu
określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września
2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1186), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
stosownie do brzmienia art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. ...).
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629,
1669 i 1693), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw finansów publicznych
określa, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania
zysków podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy, poprzez
korektę dochodów podatnika, o której mowa w art. 11h ustawy. Przepisy rozporządzenia
wydawane są z uwzględnieniem m.in. wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
administracji podatkowych, zwanych dalej „wytyczne OECD”.
W związku z wejściem w życie dyrektywy Rady Unii (UE) 2017/1852 z dnia 10 października
2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania w UE (zwana dalej: „dyrektywą DRM”), Rzeczpospolita Polska zobowiązana
jest do implementacji przepisów ww. dyrektywy do przepisów krajowych do dnia 30 czerwca
2019 roku. W związku z powyższym trwają prace nad projektem ustawy implementującej
dyrektywę DRM, który zgodnie z założeniami objąć ma całość przepisów dotyczących tego
obszaru.
Przepisy wykonawcze dotyczące eliminacji podwójnego opodatkowania zawarte były
dotychczas w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania
dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów
powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1186), które na mocy Ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) utraciło moc
obowiązującą.
W związku z powyższym do czasu uchwalenia ustawy implementującej dyrektywę DRM,
przepisy wykonawcze w obszarze sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
zysków podmiotów powiązanych ujęte zostają w treści projektu niniejszego rozporządzenia.
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2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Wskazanie delegacji ustawowej (§ 1 Rozporządzenia)
W § 1 powołano przepis delegacyjny ustawy, wyznaczający zakres przedmiotowy
projektowanego rozporządzenia.
2.2. Definicje (§ 2 Rozporządzenia)
Wprowadzony paragraf definiuje pojęcia, które używane są w kolejnych paragrafach
rozporządzenia.
2.3. Zasady dokonywania korekty zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych
i postępowanie

w

zakresie

eliminacji

podwójnego

opodatkowania

(§

3

i

4

Rozporządzenia)
Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy przeniesione z rozdziału 6 i 7 rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych
w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1186). Przepisy te przeniesiono w całości do projektu niniejszego
rozporządzenia, dostosowując używane w nich pojęcia do definicji wprowadzonych na mocy
Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. …).
Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczą sposobu i trybu eliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.
Konieczność uregulowania tych kwestii w prawie krajowym jest wynikiem przystąpienia
Polski do Konwencji arbitrażowej oraz z przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej kodeksu
postępowania, stanowiącego zobowiązanie polityczne, skierowane do państw członkowskich
UE.
Konwencja arbitrażowa ustala ogólne zasady prowadzenia procedury, zmierzającej do
wyeliminowania negatywnych skutków dokonania przez organ podatkowy jednego państwa
korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem położonym w innym
państwie członkowskim. Kodeks postępowania, stanowiąc quasi komentarz do konwencji
arbitrażowej, zawiera natomiast uszczegółowienie przewidzianych w niej procedur (procedura
wzajemnego porozumiewania, procedura arbitrażowa) oraz używanych pojęć.
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Intencją konwencji arbitrażowej, a także kodeksu postępowania, było stworzenie
sformalizowanej procedury postępowania w sprawach podmiotów, które na skutek dokonania
przez

administrację podatkową innego państwa korekty zysków

przedsiębiorstwa

powiązanego, mogą podlegać ekonomicznemu podwójnemu opodatkowaniu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż postanowienia kodeksu postępowania nie mogą stanowić
bezpośrednio podstawy prawnej podejmowania działań przez administrację podatkową,
a w szczególności nakładania na podatnika obowiązków, konieczne jest uregulowanie
odpowiednich kwestii proceduralnych w przepisach prawa krajowego.
Rozporządzenie określa, iż procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty
zysków przedsiębiorstw powiązanych wszczynana jest przez Ministra Finansów na wniosek
podatnika. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od przedstawienia przez podatnika
informacji określonych w pkt 2i) kodeksu postępowania. Projekt rozporządzenia określa także
terminy, w których powinno nastąpić zawiadomienie podatnika o podjęciu przez Ministra
Finansów postępowania porozumiewawczego (1 miesiąc) oraz jego zakończenie (2 lata od
daty wszczęcia). Określono ponadto termin, po upływie którego podatnik traci prawo do
złożenia wniosku o wszczęcie procedury porozumiewawczej. Termin ten ma charakter zawity
(art. 6 konwencji arbitrażowej oraz pkt 2 kodeksu postępowania). W przypadku zakończenia
postępowania porozumiewawczego i ewentualnie arbitrażowego w sposób, który wpływa na
ustalenie podstawy opodatkowania podatnika, właściwy organ podatkowy dokonuje
ponownego określenia zobowiązania podatkowego, w sposób odpowiedni do jego wyniku.
Postanowienia § 4 (w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych) mają również zastosowanie do
procedury wzajemnego porozumienia ustanowionej w umowach o unikaniu podwójnego
opodatkowania, które stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3. Przepisy przejściowe i wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia stosowane były przepisy dotychczasowe. Proponuje się, aby rozporządzenie
weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
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poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane

rozporządzenie

pozostaje

bez

negatywnego

wpływu

na

działalność

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Data sporządzenia:
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu 17 września 2018 r.
eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków
podmiotów powiązanych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Finansów

Źródło:
Upoważnienie ustawowe (art. 11j ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza dochodowym od osób prawnych)
Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Uregulowanie przepisów wykonawczych w obszarze sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania zysków
podmiotów powiązanych do czasu uchwalenia ustawy o szczególnych trybach eliminowania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków dochodowych
W związku z wejściem w życie dyrektywy Rady Unii (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie
mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (zwana dalej: „dyrektywą
DRM”), Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do implementacji przepisów ww. dyrektywy do przepisów krajowych
do dnia 30 czerwca 2019 roku. W związku z powyższym trwają prace nad projektem ustawy implementującej dyrektywę
DRM, który zgodnie z założeniami objąć ma całość przepisów dotyczących tego obszaru.
Przepisy wykonawcze dotyczące eliminacji podwójnego opodatkowania zawarte były dotychczas w rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu
i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
z dnia 10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1186), które na mocy Ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. …) utraciło moc obowiązującą.
Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczą sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Konieczność uregulowania tych kwestii w prawie krajowym
jest wynikiem przystąpienia Polski do Konwencji arbitrażowej oraz z przyjęcia przez Radę Unii Europejskiej kodeksu
postępowania, stanowiącego zobowiązanie polityczne, skierowane do państw członkowskich UE.
Konwencja arbitrażowa ustala ogólne zasady prowadzenia procedury, zmierzającej do wyeliminowania negatywnych
skutków dokonania przez organ podatkowy jednego państwa korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego
z przedsiębiorstwem położonym w innym państwie członkowskim. Kodeks postępowania, stanowiąc quasi komentarz do
konwencji arbitrażowej, zawiera natomiast uszczegółowienie przewidzianych w niej procedur (procedura wzajemnego
porozumiewania, procedura arbitrażowa) oraz używanych pojęć.
Intencją konwencji arbitrażowej, a także kodeksu postępowania, było stworzenie sformalizowanej procedury
postępowania w sprawach podmiotów, które na skutek dokonania przez administrację podatkową innego państwa
korekty zysków przedsiębiorstwa powiązanego, mogą podlegać ekonomicznemu podwójnemu opodatkowaniu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż postanowienia kodeksu postępowania nie mogą stanowić bezpośrednio podstawy prawnej
podejmowania działań przez administrację podatkową, a w szczególności nakładania na podatnika obowiązków,
konieczne jest uregulowanie odpowiednich kwestii proceduralnych w przepisach prawa krajowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
Procedura wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych wszczynana jest przez
Ministra Finansów na wniosek podatnika. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od przedstawienia przez podatnika
informacji określonych w pkt 2i) kodeksu postępowania. Projekt rozporządzenia określa także terminy, w których
powinno nastąpić zawiadomienie podatnika o podjęciu przez Ministra Finansów postępowania porozumiewawczego
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(1 miesiąc) oraz jego zakończenie (2 lata od daty wszczęcia). Określono ponadto termin, po upływie którego podatnik
traci prawo do złożenia wniosku o wszczęcie procedury porozumiewawczej. Termin ten ma charakter zawity (art. 6
konwencji arbitrażowej oraz pkt 2 kodeksu postępowania). W przypadku zakończenia postępowania
porozumiewawczego i ewentualnie arbitrażowego w sposób, który wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania
podatnika, właściwy organ podatkowy dokonuje ponownego określenia zobowiązania podatkowego, w sposób
odpowiedni do jego wyniku.
Do czasu uchwalenia ustawy implementującej dyrektywę MDR, przepisy wykonawcze w obszarze sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania zysków podmiotów powiązanych będą regulowane na podstawie tego
rozporządzenia.
Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy przeniesione z rozdziału 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu
eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia
10 września 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1186). Przepisy te przeniesiono w całości do projektu niniejszego
rozporządzenia, dostosowując używane w nich pojęcia do definicji wprowadzonych na mocy Ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. …).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty w rozumieniu
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych zawierające
transakcje z podmiotami
z nimi powiązanymi, które
posiadają prawo do
złożenia wniosku
o wszczęcie procedury
porozumiewawczej.

Wielkość
Ok. 23,5 tys.
przedsiębiorców,
u których występują
powiązania kapitałowe
zawierają transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Podatnicy zachowują prawo do
korzystania z procedury
wzajemnego porozumiewania
w sprawie korekty zysków
przedsiębiorstw powiązanych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje
publiczne.
Proponuje się poddać projekt rozporządzenia konsultacjom publicznym.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
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Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody budżetów jednostek samorządu
informacje, w tym
terytorialnego oraz na wydatki sektora finansów publicznych.
wskazanie źródeł
Projekt nie powoduje zwiększenia dochodów lub zmniejszenia wydatków jednostek sektora
danych i przyjętych
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
do obliczeń założeń
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe, osoby starsze
i niepełnosprawne.
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Projekt nie będzie miał
bezpośrednio wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Komentarz:
Rozporządzenie nie zmienia obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie wpływa na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie będzie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

30/09/ep

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych
w następujących krajach oraz terytoriach:
1) Księstwo Andory;
2) Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej;
3) Antigua i Barbuda;
4) Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
5) Królestwo Bahrajnu;
6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
8) Wspólnota Dominiki;
9) Grenada;
10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
12) Republika Liberii;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2018 r. poz. 92).
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13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
14) Republika Malediwów;
15) Republika Wysp Marshalla;
16) Republika Mauritiusu;
17) Księstwo Monako;
18) Republika Nauru;
19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
20) Republika Panamy;
21) Niezależne Państwo Samoa;
22) Republika Seszeli;
23) Saint Lucia;
24) Królestwo Tonga;
25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów
Zjednoczonych;
26) Republika Vanuatu.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 997).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
W dniu 17 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 997).
Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które
zastąpi ww. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów wiąże się z uchyleniem w całości
przepisu art. 9a w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotąd stanowił
delegację ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym, że nowa
delegacja ustawowa zawarta będzie w art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych – pojawia się konieczność wydania niniejszego rozporządzenia.
Wymaga podkreślenia, że wydanie rozporządzenia nie jest związane z dokonaniem przeglądu
i w następstwie aktualizacji listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową zawartej w rozporządzeniu. Ustalenia będące wynikiem ostatniego przeglądu tej
listy dokonanego przez właściwe służby Ministerstwa Finansów w 2017 r. w celu jej
weryfikacji pozostają aktualne.
Potrzeba określenia katalogu krajów i terytoriów, w których występuje szkodliwa konkurencja
podatkowa podyktowana jest koniecznością przeciwstawienia się praktykom stosowanym przez
niektóre kraje i terytoria zależne (lecz posiadające własne systemy podatkowe), które poprzez
świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach podatkowych rozwiązań ułatwiających
podmiotom gospodarczym „przenoszenie” dochodów do tych krajów lub terytoriów, ułatwiały
im unikanie lub uchylanie się od opodatkowania w innym państwie. Systemy podatkowe takich
krajów i terytoriów zwane są „szkodliwymi systemami podatkowymi” ze względu na ich
niekorzystny wpływ na systemy podatkowe państw, poprzez wywieranie wpływu na wielkość
bazy podatkowej w innych państwach.
Wiele organizacji międzynarodowych, w tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) podjęło działania mające za zadanie ograniczenie niekorzystnego wpływu systemów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na inne państwa.
W pierwszej kolejności, OECD opracowała katalog kryteriów uznawania danego systemu
podatkowego za szkodliwą konkurencję podatkową – raport OECD z 1998 r.: „Szkodliwa
konkurencja podatkowa: Powstające zjawisko globalne” („Harmful Tax Competition:
An Emerging Global Issue”). Kryteria te obejmują następujące czynniki:
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1. brak opodatkowania lub bardzo niskie opodatkowanie;
2. nierówne podatkowe traktowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na
terytorium danego państwa w stosunku do dochodów „przetransferowanych” do tego kraju,
przy uprzywilejowanym opodatkowaniu tych ostatnich;
3. brak przejrzystości przepisów podatkowych, w związku z czym niektóre podmioty mogą
korzystać, na niejasnych zasadach, ze szczególnych przywilejów podatkowych;
4. niechęć administracji danego kraju do uczestniczenia w wymianie informacji podatkowych
(a także uchylenia przepisów o tajemnicy bankowej), tj. odmowa udzielenia informacji
o dochodach przetransferowanych do takiego kraju przez osoby mające miejsce
zamieszkania lub siedzibę w innym państwie. Takie podejście, poza tym, iż stwarza
możliwości uchylania się od opodatkowania w państwie rezydencji, pozwala również na
legalizację dochodów pochodzących z działalności przestępczej (tzw. „pranie brudnych
pieniędzy”);
5. zaangażowanie minimalnej wysokości inwestycji lub szczególnie niski poziom zatrudnienia
w stosunku do wartości dokonywanych transakcji.
Na podstawie tych kryteriów, w dniu 26 czerwca 2000 r. OECD, opublikowała kolejny raport:
„Postęp w identyfikacji i eliminacji szkodliwych praktyk podatkowych” („Progress
in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices”), uzupełniony raportem o postępach
z 2004 r., pt. „The OECD Project on Harmful Tax Practices: the 2004 Progress Report”.
Raporty te zawierają między innymi listę krajów i terytoriów, których systemy w całości mogą
być uznane za „szkodliwe” (tzw. „raje podatkowe”). Lista ta stała się podstawą określenia
katalogu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zawartego
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów
i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od
osób prawnych (Dz. U. poz. 791). Następnie, lista ta została zaktualizowana, poprzez
wykreślenie krajów lub terytoriów z którymi Polska uzyskała podstawę do wymiany informacji
podatkowych, w rozporządzeniu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów
i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych (Dz. U. poz. 494).
W wyniku prac OECD i UE, weryfikujących skuteczność wymiany informacji z terytoriami
i krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową stwierdzono, że istnienie podstawy
prawnej do wymiany informacji podatkowych jest istotnym kryterium dla uznania danego
systemu podatkowego za współpracujący w zakresie zwalczania szkodliwych praktyk
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podatkowych. Jednakże, posiadanie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych nie
jest samo w sobie wystarczające dla uznania, iż dane terytorium spełnia standardy OECD
w ramach wymiany informacji podatkowych. W wielu przypadkach, pomimo istnienia
podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych, wymiana ta nie jest realizowana
w sposób efektywny, ze względu na m.in. nieprzejrzysty system podatkowy, brak systemów
pozyskiwania informacji od podatników, brak standardów w zakresie gromadzenia
i przechowywania w sposób należyty dokumentacji przedsiębiorstw.
W świetle powyższego, mając na uwadze wskazane aspekty skutecznej współpracy
administracji podatkowych w celu zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych, Ministerstwo
Finansów podjęło decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania niektórych
terytoriów z listy w oparciu następujące kryteria, spełnione łącznie:
1. istnienie podstawy prawne do wymiany informacji podatkowych (wynikającej z umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji podatkowych lub
przystąpienia przez dany obszar do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej
w sprawach podatkowych OECD, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.),
oraz
2. uzyskanie pozytywnej oceny („largely compliant” lub „compliant”) w wyniku aktualnego
przeglądu w ramach reportu Peer Review OECD,
3. faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej
pozytywna ocena przez służby Ministerstwa Finansów.
Służby Ministerstwa Finansów periodycznie oceniają stopień wypełnienia powyższych
kryteriów w celu aktualizacji listy.
Proponuje się, żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013
r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt
rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju
i Finansów w zakresie działów: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, sporządzonym
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stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Materia objęta przedmiotowym projektem rozporządzenia pozostaje w gestii państw
członkowskich i nie podlega harmonizacji.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega
notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów 17 września 2018 r.
i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych
Źródło:
Upoważnienie ustawowe (art. 11j ust. 2
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
ustawy o podatku dochodowym od osób
Ministerstwo Finansów
prawnych)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac
Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Filip Świtała – Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego,
tel. 22 694-39-81, e-mail: filip.switala@mf.gov.pl
Weronika Missala, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu
Podatkowego, weronika.missala@mf.gov.pl, tel. 22 694 3886

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Proponowane zmiany dotyczą wydania rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które zastąpi rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. U. poz. 997). Wydanie nowego rozporządzenia wiąże się z uchyleniem
w całości przepisu art. 9a w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotąd stanowił delegację
ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym, że nowa delegacja ustawowa zawarta będzie
w art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojawia się konieczność wydania przedmiotowego
rozporządzenia.
Wydanie rozporządzenia nie jest związane z dokonaniem przeglądu i w następstwie aktualizacji listy zawartej
w rozporządzeniu. Ustalenia będące wynikiem ostatniego przeglądu tej listy dokonanego przez właściwe służby
Ministerstwa Finansów w 2017 r. w celu jej weryfikacji pozostają aktualne. Co za tym idzie, OSR w dalszej części
odzwierciedla powyższe założenie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, które zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. wydane na podstawie
art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W prawie wewnętrznym państw europejskich w sposób zróżnicowany uregulowane są kwestie związane z określaniem
listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (część państw członkowskich posiada system
publikowania białych/czarnych list krajów i terytoriów uznawanych za raje podatkowe).
W wyniku dyskusji na forum UE oraz OECD państwa zgadzają się, że posiadanie listy krajów i terytoriów stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wspomaga organy podatkowe w zapobieganiu przenoszeniu przez przedsiębiorców
zysków do rajów podatkowych oraz uchylaniu się od opodatkowania. Ponadto, należy wskazać, że 8 stycznia 2016 r.
Rada UE przyjęła wytyczne i kryteria do ustalenia do ustalenia tzw. listy państw niewspółpracujących w sprawach
podatkowych (EU list of non-cooperative jurisdictions in taxation matters). Prace nad tą listą zostały zakończone pod
koniec 2017 r. i 5 grudnia 2017 r. Rada przyjęła konkluzje w zakresie ostatecznego kształtu przedmiotowej listy
(konkluzje są uwidocznione w dokumencie The UE list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, Council
Conclusions).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku
dochodowego od osób
prawnych, realizujący
transakcje lub dokonujący
wypłat na rzecz podmiotów

Wielkość
Brak aktualnych
danych (cześć regulacji
obowiązuje od br.)

Źródło danych
ND

Oddziaływanie
Obowiązek sporządzania
dokumentacji podatkowej
transakcji, na zasadach
określonych w art. 9a ustawy
o podatku dochodowym od
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będących rezydentami
terytorium wymienionego
na liście rajów
podatkowych lub
uzyskujący dochody w tych
terytoriach.

osób prawnych.
Obowiązek podatkowy od
dochodów zagranicznej spółki
kontrolowanej, zgodnie z
art. 24a ustawy o podatku
dochodowym do osób
prawnych.
Obowiązek pobrania
zryczałtowanego podatku
dochodowego przez podmioty
dokonujące wypłat określonych
należności (art. 26 ust. 1m
w zw. z art. 7b ust. 1 pkt 3–6
ustawy o podatku dochodowym
do osób prawnych).
Limit zaliczania do kosztów
uzyskania przychodów
należności licencyjnych i opłat
za usługi niematerialne (art. 15e
ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym do osób
prawnych).

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W związku z tym, że wydanie nowego rozporządzenia wiąże się wyłącznie ze zmianą w zakresie numeru przepisu
określającego podstawę prawną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (będzie to art. 11j ust. 2 tej ustawy
zamiast art. 9a i nie jest związane z dokonaniem przeglądu i w następstwie aktualizacji listy zawartej w tym
rozporządzeniu, przeprowadzanie konsultacji bieżącego projektu uznane zostało za nieuzasadnione.
W 2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. Zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z
późn. zm.), projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki jednostek sektora
finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

Dodatkowe
informacje, w tym
Szacuje się, że projektowane rozporządzenie nie będzie wywierało wpływu na konkurencyjność
wskazanie źródeł
gospodarki i przedsiębiorczość.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Proponowane zmiany nie wpłyną na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Specyfikacja projektu uniemożliwia zastosowanie mierników.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

45/09/kc

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych
i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych
Na podstawie art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen
transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych wymienionych w art. 11q ust. 1
i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej
„ustawą”.
§ 2. Szczegółowy zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych obejmuje:
1)

w zakresie opisu podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 11q ust. 1 pkt 1 ustawy:
a)

opis lub schemat struktury organizacyjnej podmiotu powiązanego, w tym wykaz
komórek organizacyjnych oraz liczby osób przypisanych do tych komórek,

b)

opis struktury zarządczej podmiotu powiązanego w relacji z grupą podmiotów
powiązanych, w tym wskazanie podmiotu, podmiotów lub ośrodków decyzyjnych,
do których raportowane są wyniki lub które faktycznie uczestniczą w procesie
podejmowania decyzji przez podmiot powiązany,

c)

opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:
–

przedmiot prowadzonej działalności,

–

wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi
działalność,

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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–

opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach którego podmiot prowadzi
działalność,

ze

wskazaniem

wpływu

warunków

ekonomicznych

i regulacyjnych oraz wskazanie kluczowych konkurentów,
–

opis strategii gospodarczej,

–

informację o przeniesieniach istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub
ryzyk, mających wpływ na podmiot powiązany, przeprowadzonych w roku
obrotowym lub w roku poprzedzającym rok obrotowy;

2)

w zakresie opisu transakcji, w tym funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 11q
ust. 1 pkt 2 ustawy:
a)

przedmiot i rodzaj transakcji wraz ze wskazaniem związków z innymi
transakcjami,

b)

informację

o

zaangażowanych

w

transakcję

kontrolowaną

podmiotach

powiązanych, obejmującą ich nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu, numer
identyfikacji podatkowej oraz wskazanie przedmiotu ich podstawowej działalności,
wraz z informacją o rodzaju powiązań, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5
ustawy, w roku obrotowym,
c)

analizę funkcjonalną stron transakcji, z uwzględnieniem istotnych zmian
w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, obejmującą opis:
–

funkcji wykonywanych przez strony,

–

angażowanych przez nie aktywów,

–

ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ponoszenia ryzyka;

d)

sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,

e)

wartość transakcji w roku obrotowym, z podziałem na kontrahentów, wynikająca z:
–

otrzymanych lub wystawionych faktur, albo umów lub innych dokumentów
jeśli faktury nie są wystawiane, oraz

–

otrzymanych lub przekazanych płatności,

f)

umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji,

g)

porozumienia lub interpretacje podatkowe w sprawach cen transferowych zawarte
z lub wydane przez administracje podatkowe państw innych niż Rzeczpospolita
Polska, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe;

3)

w zakresie analizy cen transferowych, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy:
a)

wskazanie metody, o której mowa w art. 11d ust. 1–2 ustawy, zastosowanej w celu
weryfikacji zgodności warunków danej transakcji kontrolowanej, z warunkami
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jakie

zostałyby

ustalone

pomiędzy

podmiotami

niepowiązanymi

wraz

z uzasadnieniem jej wyboru,
b)

wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w toku analizy cen
transferowych, o ile ma to zastosowanie w ramach metody wskazanej w lit. a, wraz
z uzasadnieniem wyboru,

c)

opis analizy porównawczej, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 lit a ustawy,
przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej w lit a, obejmujący:
–

opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych
danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych
założeń przyjętych na potrzeby analizy,

–

wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
(wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi,
jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych
podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,

–

wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego
roku,

–

uzasadnienie

wyboru

wskaźnika

finansowego

przyjętego

do

analizy,

w przypadku jego zastosowania,
–

opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,

–

wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz
z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania

– przy czym dane, o których mowa w tiret pierwszym i drugim powinny być
przedstawione także w arkuszu kalkulacyjnym, w formacie elektronicznym
umożliwiającym ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzenie weryfikacji
procesu wyszukiwania i wykonanych obliczeń;
d)

opis analizy, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 lit b ustawy, wykazującej
zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana,
z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane (analiza zgodności) –
w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle
danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu
należytej staranności,
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– przy czym opis analizy zgodności, w przypadku, gdy metodę wskazaną w lit. a
stanowi inna metoda w rozumieniu art. 11 d ust. 2 ustawy będąca techniką wyceny,
obejmuje:
–

uzasadnienie wyboru dla zastosowanej techniki wyceny lub standardu wyceny,

–

opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,

–

opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń
dla wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych
wskaźników,

–

opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła
wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy – w przypadku, gdy
zastosowanie techniki wyceny wymaga oparcia analizy o prognozy,

–

analizę wrażliwości,

–

uzasadnienie dla przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji
kontrolowanej,

e)

odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, o których mowa w lit. c lub d wraz
z uzasadnieniem odchyleń, jeśli wystąpiły;

4)

w zakresie informacji finansowych, o którym mowa w art. 11q ust. 1 pkt 4 ustawy:
a)

zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego, jeśli podmiot
powiązany był zobowiązany do jego sporządzenia na podstawie przepisów
o rachunkowości,

b)

opis pozwalający na przyporządkowanie danych finansowych dotyczących
transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa
w lit. a, lub innych informacji w nim zawartych.

§ 3. Szczegółowy zakres grupowej dokumentacji cen transferowych obejmuje:
1)

w zakresie opisu grupy, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 1 ustawy:
a)

opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem
nazw oraz siedziby lub miejsca zarządu podmiotów,

b)

opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową,
obejmujący:
–

opis

kluczowych

czynników

sukcesu

decydujących

o

przewadze

konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,
–

opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem
przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług,
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z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów
grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla
tych grup produktów lub usług,
–

wyszczególnienie

i

zwięzły

opis

istotnych

umów

lub

porozumień

wewnątrzgrupowych w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań
i rozwoju,

zawierający

w

szczególności

opis

zdolności

głównych

usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz
informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do
alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,
–

zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiającej istotny udział
podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości grupy, w tym kluczowe funkcje
pełnione przez te podmioty, ponoszone przez nie kluczowe ryzyka
i angażowane kluczowe aktywa,

–

informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach
związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach,
likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy;

2)

w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy, o którym mowa
w art. 11q ust. 2 pkt 2 ustawy:
a)

ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności
oraz wykorzystania istotnych wartości niematerialnych i prawnych wraz
z informacją o lokalizacji kluczowych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz
lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,

b)

wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup, istotnych z punktu
widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły
prawne do tych wartości,

c)

wykaz istotnych umów lub porozumień pomiędzy podmiotami w grupie
kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów
o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów
licencyjnych,

d)

opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej i wartości niematerialnych i prawnych,

e)

ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli, własności i korzystaniu z wartości
niematerialnych i prawnych, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich
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siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub
rekompensaty;
3)

w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy, o którym mowa w art. 11q
ust. 2 pkt 3 ustawy:
a)

ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym
informacje

o

istotnych

umowach

dotyczących

finansowania

zawartych

z podmiotami niepowiązanymi,
b)

wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania
w ramach grupy kapitałowej wraz ze wskazaniem ich siedziby i miejsca
sprawowania faktycznego zarządu,

c)

ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy
podmiotami powiązanymi;

4)

w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy, o którym mowa w art. 11q
ust. 2 pkt 4 ustawy:
a)

roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

b)

wykaz i zwięzły opis zawartych przez podmioty należące do grupy kapitałowej
jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych interpretacji
podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER FINANSÓW

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji
zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia
12 września 2017 r. (Dz. U. poz. 1753), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 11q ust. 4 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. ...).
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629,
1669 i 1693, zwanej dalej „ustawą”), minister właściwy do spraw finansów publicznych
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres elementów lokalnej i grupowej
dokumentacji cen transferowych, uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje spełnienie tego
obowiązku.
Celem niniejszej regulacji jest także uproszczenie przepisów podatkowych, poprzez
umieszczenie szczegółowego katalogu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen
transferowych w całości w rozporządzeniu oraz poprzez ujednolicenie polskich wymogów
dokumentacyjnych ze standardami międzynarodowymi. Należy także podkreślić, iż zgodnie
z projektem rozporządzenia, zniesiony zostaje dotychczasowy obowiązek wykorzystania
w analizie porównawczej danych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dane te były dostępne). Projektowane zmiany przyczynią się
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz kosztów po stronie podatników,
związanych z realizacją wymogów w zakresie przygotowania dokumentacji cen
transferowych.
Lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file) sporządzają podmioty powiązane
dla transakcji kontrolowanych, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza progi
wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy, z wyłączeniem transakcji wskazanych w art. 11n ustawy.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy także działań
wskazanych w art. 11o ust. 1 ustawy, realizowanych przez podatników z podmiotami
mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „rajach podatkowych”).
Grupową dokumentację cen transferowych (tzw. master file) dołączają do lokalnej
dokumentacji cen transferowych podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub
proporcjonalną, należące do grupy podmiotów powiązanych, która spełnia warunki wskazane
w art. 11p ust. 1 ustawy, tj. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jej
skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy przekraczają kwotę 200 mln złotych
lub jej równowartość w innej walucie.
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Elementy zarówno lokalnej dokumentacji cen transferowych (art. 11q ust. 1 ustawy), jak
i grupowej dokumentacji cen transferowych (art. 11q ust. 2 ustawy), zostały wskazane
w ustawie w sposób ogólny, natomiast szczegółowy ich zakres określa niniejsze
rozporządzenie. W stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji, stanowi to uproszczenie
w zakresie przepisów o cenach transferowych, które w dotychczasowym kształcie zawierały
katalog elementów dokumentacji rozproszony pomiędzy przepisy ustawy i rozporządzenia, co
powodowało koniczność porównywania regulacji w obu aktach prawnych. Wprowadzana
zmiana powoduje uproszczenie regulacji, pozostawiając główne elementy dokumentacji jako
przepis ustawowy, a następnie precyzując ich szczegóły w przepisie wykonawczym.
Rozporządzenie wypełnia wskazaną w art. 11q ust. 4 delegację dla Ministra Rozwoju
i Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu elementów
lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych. Delegacja ta stanowi, iż rozporządzenie
uwzględniać ma wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej; „OECD”)
w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji
podatkowych (dalej: „wytyczne OECD”). Rekomendacje dotyczące elementów dokumentacji
cen transferowych zawarte są w wytycznych OECD zaktualizowanych w lipcu 2017 roku.
Wytyczne obejmują dorobek OECD z ostatnich lat w zakresie zapobiegania erozji podstawy
opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS), w tym rezultaty prac w ramach
Działania 13 projektu BEPS, dotyczącego dokumentacji lokalnej (local file), dokumentacji
o grupie podmiotów (master file), a także raportowania według krajów (CbC).
Przedłożony projekt rozporządzenia ma na celu ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych
ze standardami międzynarodowymi, zarówno w zakresie local file, jak i master file tak, aby
odzwierciedlały one w możliwie najwyższym stopniu wymogi wynikające z wytycznych
OECD, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie w odpowiedni sposób interesów Skarbu
Państwa. Ujednolicenie przepisów dotyczących elementów dokumentacji cen transferowych,
zwłaszcza w obszarze dokumentacji grupowej, pozwoli na zmniejszenie obciążeń
administracyjnych oraz kosztów po stronie podatników, związanych z realizacją wymogów
w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych.
Proponowane rozwiązania stanowią element procesu uproszczenia przepisów podatkowych,
zgodnie z kierunkami wskazanymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Strategia akcentuje nowe, partnerskie
podejście w relacjach pomiędzy administracją podatkową a przedsiębiorcami, wyrażające się
w filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym. Należy
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podkreślić, że przedłożony projekt rozporządzenia w sposób istotny zwiększa przejrzystość
prawa podatkowego i jego stosowania.
2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Wskazanie delegacji ustawowej (§ 1 Rozporządzenia)
W § 1 powołano przepis delegacyjny ustawy o CIT, wyznaczający zakres przedmiotowy
projektowanego rozporządzenia.
2.2. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych (§ 2 Rozporządzenia)
Przepis obejmuje szczegółowe elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych,
stanowiące rozwinięcie elementów ogólnych, o których mowa w art. 11q ust. 1 ustawy.
Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje informacje dotyczące transakcji
zawieranych przez krajowy podmiot powiązany z podmiotami z nim powiązanymi, a także
w określonych przypadkach informacje dotyczące transakcji podatnika z podmiotem,
mającym siedzibę lub zarząd w tzw. „raju podatkowym”.
Katalog informacji, które zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia powinna
zawierać dokumentacja lokalna, oparty został na katalogu zawartym w aneksie II do rozdziału
V wytycznych OECD. Obejmuje on 3 grupy zagadnień, tj. (1) informacje o podmiocie
krajowym, (2) informacje o zawieranych transakcjach, w tym m.in. szczegółową analizę
danych

porównawczych

oraz

(3)

informacje

finansowe.

Przedstawiony

projekt

rozporządzenia ma na celu implementację w możliwie jak największym zakresie zaleceń
wytycznych OECD w obszarze zawartości lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Wskazane w art. 11q ust. 1 ustawy ogólne elementy dokumentacji local file zbieżne są
z elementami przedstawionymi w wytycznych OECD i obejmują: opis podmiotu
powiązanego, opis transakcji, analizę cen transferowych, w tym również analizę
porównawczą lub analizę zgodności oraz informacje finansowe.
W zakresie opisu podmiotu powiązanego w dokumentacji lokalnej powinny zostać zawarte
informacje dotyczące zarówno organizacji podmiotu jako jednostki (§ 2 pkt 1 lit. a) oraz
w relacji do grupy podmiotów powiązanych (§ 2 pkt 1 lit. b), jak i informacje o prowadzonej
przez ten podmiot działalności, realizowanej strategii oraz jego otoczeniu rynkowym
i wpływie tego otoczenia na podmiot w analizowanym okresie (§ 2 pkt 1 lit. c). Ponadto,
zgodnie z projektem rozporządzenia, wymagane są informacje dotyczące przeniesień
istotnych funkcji, aktywów lub ryzyka w ramach grupy podmiotów powiązanych, jeśli miały
wpływ na podmiot sporządzający lokalną dokumentację cen transferowych (§ 2 pkt 1 lit. c).
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Wymagane informacje mają na celu umożliwienie analizy transakcji zawieranych przez
podmiot w szerszym kontekście związanym z działalnością podmiotu w grupie podmiotów
powiązanych, jak i w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
W ramach opisu transakcji, w tym funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 11q ust. 1
pkt 2 ustawy, projekt rozporządzenia przewiduje przedstawienie jej okoliczności, w tym
związku z innymi transakcjami realizowanymi przez podmiot (§ 2 pkt 2 lit. a), informacji
o podmiotach powiązanych zaangażowanych w transakcję, w tym danych identyfikacyjnych,
informacji o ich podstawowej działalności i rodzaju powiązań łączących strony transakcji
(§ 2 pkt 2 lit. b) oraz na temat ról stron w transakcji, w postaci opisu analizy funkcjonalnej
(§ 2 pkt 2 lit. c). Wymagane jest wskazanie sposobu kalkulacji ceny transferowej,
obejmującego faktycznie zastosowany sposób jej obliczenia wraz z założeniami, które
przyjęto w ramach kalkulacji (§ 2 pkt 2 lit. d). Ponadto, zgodnie z proponowanymi
przepisami, należy wskazać wartość transakcji zarówno wynikającą z faktur, umów lub
innych dokumentów, jak i wartość wynikającą z płatności faktycznie zrealizowanych
w związku z transakcją (§ 2 pkt 2 lit. e). Wymagana jest także informacja w zakresie
dokumentów wewnątrzgrupowych, zawierających ustalenia dotyczące transakcji (§ 2 pkt 2
lit. f) oraz na temat wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż
Rzeczpospolita Polska porozumień lub interpretacji w sprawach cen transferowych
dotyczących transakcji, w tym w szczególności uprzednich porozumień cenowych (§ 2 pkt 2
lit. g). Wymaganie zawarcia wskazanych informacji w dokumentacji lokalnej ma na celu
umożliwienie kompleksowej analizy danej transakcji z uwzględnieniem wszystkich istotnych
okoliczności jej zawarcia i realizacji.
W § 2 pkt 3 przedłożonego projektu rozporządzenia zawarto szczegółowe elementy lokalnej
dokumentacji cen transferowych w obszarze analizy cen transferowych, o której mowa
w art. 11q ust 1 pkt 3 ustawy. W ustawie dokonano wyodrębnienia analizy cen transferowych
jako osobnego elementu, aby zapewnić większą przejrzystość projektowanej regulacji.
Podział taki miał również na celu podkreślenie znaczenia analizy cen transferowych,
rozumianej jako całościowa analiza rezultatu finansowego warunków ustalonych lub
narzuconych pomiędzy podmiotami w transakcji, jako kluczowego elementu lokalnej
dokumentacji cen transferowych. Opis analizy cen transferowych powinien zatem zawierać
wskazanie jednej z metod przewidzianych w art. 11d ust. 1–2 ustawy, zastosowanej w celu
weryfikacji zgodności warunków transakcji z warunkami jakie zostałyby ustalone pomiędzy
podmiotami niepowiązanymi (§ 2 pkt 3 lit. a), wraz z uzasadnieniem wyboru metody.
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Zgodnie z art. 11d ust. 1 oraz art. 11d ust. 3 ustawy, wybrana powinna zostać metoda
najbardziej odpowiednia w danych okolicznościach, przy uwzględnieniu między innymi
warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępności
informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficznych kryteriów
jej zastosowania. Należy podkreślić, iż sporządzając lokalną dokumentację cen transferowych
podatnik powinien uzasadnić wybór danej metody, nie jest natomiast konieczne zawarcie
odrębnej analizy wykluczającej zastosowanie pozostałych metod. Zatem w przypadku wyboru
metody określonej w art. 11d ust. 2 ustawy, tj. metody innej, niż wskazane w dotychczas
obowiązujących przepisach metody podstawowe, podatnik nie jest zobowiązany do
wykluczania tych metod jako niespełniających warunku najbardziej odpowiedniej metody.
Analiza cen transferowych powinna zawierać także wskazanie strony (w przypadku
wykorzystania danych o wskaźnikach finansowych podmiotów) lub transakcji (w przypadku
wykorzystania danych o porównywalnych transakcjach) poddanej badaniu z wykorzystaniem
wybranej metody (§ 2 pkt 3 lit. b). Zawrzeć należy także opis analizy porównawczej
przeprowadzonej przy użyciu wybranej metody, obejmujący informacje wskazane w § 2 pkt 3
lit. c.
W projektowanej regulacji zrezygnowano z wymogu oparcia analizy porównawczej na
danych porównywalnych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi realizację postulatu zgłaszanego przez podatników
w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Istniejący dotychczas wymóg oparcia
analizy porównawczej na danych porównywalnych podmiotów z siedzibą lub zarządem na
terytorium RP, jeśli były one dla podatnika dostępne, stanowił ograniczenie w zakresie
doboru prawidłowej próby porównywalnych transakcji lub podmiotów w kontekście
zapewnienia odpowiedniej jakości analizy pod względem jej porównywalności z testowaną
transakcją. Jednocześnie podkreślić należy, iż selekcji danych do analizy dokonuje się
z uwzględnieniem stopnia ich porównywalności. Stąd jeśli użycie krajowych danych
porównawczych jest wskazane w celu prawidłowego zastosowywania najbardziej
odpowiedniej metody, dane takie powinny zostać w analizie uwzględnione. Projektowane
rozporządzenie zawiera także wymóg załączenia wykazu danych porównywalnych (w tym
danych odrzuconych) i dotyczących procesu selekcji w formacie elektronicznym (wskazano
format arkusza kalkulacyjnego). Regulacja ta ma na celu zapewnienie organom podatkowym
możliwości

edycji

danych

i

przeprowadzenia

weryfikacji

procesu

wyszukiwania
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i dokonanych obliczeń, co wpłynie na usprawnienie procesu kontroli. Proponowane
rozwiązanie oparte jest na wprowadzonych niedawno regulacjach francuskich.
W przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej
metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej
staranności, w dokumentacji zawrzeć należy opis analizy zgodności potwierdzający, iż
warunki transakcji są zgodne z warunkami, jakie ustaliłby podmioty niepowiązane (§ 2 pkt 3
lit. d). W przypadku, gdy brak jest możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej,
natomiast podatnik na podstawie art. 11d ust. 2 ustawy skorzysta z możliwości zastosowania
do ustalenia ceny transferowej z techniki wyceny (dozwolonej w ramach otwartego katalogu
tzw. metody innej), wówczas opis analizy zgodności, który będzie zawarty w dokumentacji
cen transferowych, powinien zawierać elementy wskazane w § 2 pkt 3 lit. d tiret od
pierwszego do szóstego. Rozbudowanie opisu analizy zgodności o ww. elementy, jeżeli
podatnik zdecydował się na zastosowanie techniki wyceny, wynika z konieczności
zapewnienia dla organów podatkowych informacji, które pozwolą na weryfikację, czy analiza
cen transferowych dokonana techniką wyceny jest zgodna z Wytycznymi OECD i pozwala na
wyznaczenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty
niepowiązane w danych okolicznościach.
Ponadto, w ramach analizy cen transferowych, wskazać należy czy i w jaki sposób wyniki
przeprowadzonych analiz (porównawczej lub zgodności) znalazły odzwierciedlenie w cenie
transferowej (§ 2 pkt 3 lit. e).
W zakresie danych finansowych projektowane rozporządzenie wskazuje, iż lokalna
dokumentacja cen transferowych zawierać powinna zatwierdzone sprawozdanie finansowe
podmiotu sporządzającego dokumentację, jeśli był on zobowiązany do jego sporządzenia
(§ 2 pkt 4 lit. a) wraz z opisem, który pozwoli na przyporządkowanie danych dotyczących
transakcji do pozycji tego sprawozdania lub innych informacji w nim zawartych (§ 2 pkt 4
lit. b).
2.3. Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (§ 3 Rozporządzenia)
Przepis wskazuje szczegółowe elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (master
file), jako rozwinięcie katalogu elementów ogólnych, o których mowa w art. 11q ust. 2
ustawy o CIT. Master file obejmuje informacje dotyczące grupy podmiotów powiązanych,
która spełnia warunki wskazane w art. 11p ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem
zobowiązane do jej sporządzenia są podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub
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proporcjonalną, należące do grupy podmiotów powiązanych, sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln złotych lub
równowartość tej kwoty w innej walucie. Jednocześnie zmodyfikowane przepisy ustawy
pozwalają na wykorzystanie przez podatników grupowej dokumentacji cen transferowych,
przygotowanej przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych, również
w języku angielskim. Regulacja ta, stanowiąca uproszczenie obowiązku w zakresie
sporządzania

dokumentacji

cen

transferowych

dla

podatników

należących

do

międzynarodowych grup kapitałowych, pociąga za sobą konieczność ściślejszego
dostosowania polskich przepisów odnośnie zakresu dokumentacji grupowej do standardów
OECD, które stanowią wzorzec zakresu master file stosowany powszechnie na świecie. Stąd
przedłożony projekt rozporządzenia zawiera w § 3 zakres elementów grupowej dokumentacji
cen transferowych ujednolicony z zakresem katalogu zawartym w aneksie I do rozdziału
V wytycznych OECD.
Zgodnie z § 3 pkt 1 projektu rozporządzenia, opis grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 11q ust. 2 pkt 1 ustawy, powinien zawierać schemat lub opis grupy obejmujący nazwy,
lokalizacje oraz powiązania właścicielskie podmiotów w grupie oraz opis działalności grupy,
zawierający m.in. opis kluczowych czynników sukcesu grupy, informacje o łańcuchu wartości
dla najistotniejszych produktów lub usług grupy, informacje o usługach wewnątrzgrupowych
świadczonych w ramach grupy (innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju) i polityce cen
transferowych w zakresie tych usług czy opis analizy funkcjonalnej obrazujący udział
poszczególnych podmiotów w tworzeniu wartości grupy.
Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 11q ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z § 3 pkt 2 projektu rozporządzenia obejmować
powinien opis strategii grupy kapitałowej odnośnie wytwarzanych i posiadanych istotnych
wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o kluczowych ośrodkach
badawczo-rozwojowych, wykaz i informacje o wartościach niematerialnych i prawnych
istotnych z punktu widzenia cen transferowych, wykaz istotnych umów lub porozumień
wewnątrzgrupowych dotyczących tych wartości niematerialnych i prawnych, jak również opis
polityki cen transferowych w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej i wartości
niematerialnych i prawnych, a także informacje o zmianach w zakresie kontroli, własności
i wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych w ramach grupy kapitałowej.
W zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej, o którym mowa
w art. 11q ust. 2 pkt 3 ustawy projekt rozporządzenia w § 3 pkt 3 wskazuje na konieczność
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zawarcia w grupowej dokumentacji cen transferowych informacji o sposobie finansowania
działalności grupy, w tym przez podmioty niepowiązane oraz o podmiotach, które w ramach
grupy pełnią funkcje w zakresie centralnego finansowania, a także opisu polityki cen
transferowych w zakresie wewnętrznego finansowania podmiotów w ramach grupy.
Zgodnie z § 3 pkt 4 projektowanego rozporządzenia w zakresie informacji podatkowych
i finansowych, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 4 ustawy, wymagane jest roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy oraz wykaz i informacje dotyczące zawartych
przez podmioty w grupie jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych
interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu między Państwami.
3. Wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane

rozporządzenie

mikroprzedsiębiorców

oraz

pozostaje
małych

bez
i

negatywnego

średnich

wpływu

przedsiębiorców.

na

działalność

Obowiązkiem

dokumentacyjnym objęci są przedsiębiorcy działający w grupie podmiotów powiązanych, po
spełnieniu określonych w ustawie kryteriów oraz przedsiębiorcy dokonujący określonych
operacji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
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określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego 17.09.2018
zakresu elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej
dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od Źródło:
osób prawnych
Inne
Upoważnienie ustawowe (art. 11q ust. 4
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
ustawy o podatku dochodowym od osób
Ministerstwo Finansów
prawnych)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Finansów:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1) Brak pełnej zgodności istniejących wymagań w zakresie zawartości dokumentacji cen transferowych ze standardami
OECD
Istniejące przepisy w zakresie elementów dokumentacji cen transferowych nie implementują w pełnym zakresie zaleceń
Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych
opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w dniu 10 lipca 2017 r. (Wytyczne OECD).
Powoduje to dla przedsiębiorstw nadmierne obciążenia o charakterze biurokratycznym i administracyjnym,
w szczególności dla tych należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to
przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych. Obciążenia te wynikają z tego, że w wyniku różnic między
wymogami dokumentacyjnymi OECD a wymogami krajowymi podatnicy przygotowujący dokumentację cen
transferowych centralnie (czy to lokalną czy grupową dokumentację cen transferowych) zmuszeni są do jej weryfikacji
pod kątem zgodności z wymogami krajowymi i ewentualnego jej uzupełnienia, jeżeli wymogi te nie są spełnione.
2) Brak przejrzystości przepisów dotyczących zawartości dokumentacji cen transferowych
W związku z tym, że zakres elementów zarówno lokalnej, jak i grupowej dokumentacji cen transferowych został
rozproszony między przepisy ustawy i rozporządzenia, podatnicy zgłaszają trudności z interpretowaniem tych przepisów
oraz wątpliwości, w jaki sposób prawidłowo sporządzić dokumentację podatkową, aby nie została ona zakwestionowana
przez organy podatkowe. Powoduje to po stronie podatników niepewność i powstanie nieuzasadnionego ryzyka
podatkowego.
3) Konieczność wykorzystania do analiz porównawczych danych krajowych
Istniejący wymóg oparcia analizy porównawczej sporządzanej w celu uzasadnienia rynkowości transakcji zwieranych
z podmiotami powiązanymi na danych porównywalnych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ograniczenie dla podatników w zakresie doboru prawidłowej próby porównywalnych
transakcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości analizy pod względem jej porównywalności z testowaną
transakcją. W przypadku niektórych rodzajów transakcji pozyskanie do analizy danych krajowych nie było możliwe, co
było wielokrotnie zgłaszane przez podatników.
W związku z powyższym przepisy określające elementy dokumentacji cen transferowych powinny zostać dostosowane
tak, aby z jednej strony były proste, przejrzyste i przyjazne dla podatników, a z drugiej strony umożliwiały organom
podatkowym pozyskanie z dokumentacji prawidłowych pod względem technicznym informacji, pozwalających na
weryfikację, czy transakcje zachodzące pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach, jakie ustaliłyby
podmioty niezależne.
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane zmiany mają na celu szczegółowe wskazanie elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych
i grupowej dokumentacji cen transferowych (dotyczącej transakcji kontrolowanych zawieranych z podmiotami
powiązanymi, w tym transakcji z zagranicznym zakładem oraz płatności do krajów/terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową), adekwatnie do poszczególnych kategorii, opisów i informacji wymaganych w tej
dokumentacji.
Projektowane rozporządzenia w ramach działań upraszczających i uszczelniających system podatków dochodowych
przewiduje m.in.:
a) pełne ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD. Zmianie ulegają elementy
lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w taki sposób, aby w możliwe najpełniejszym zakresie
odzwierciedlały wymogi wynikające z Wytycznych OECD.
b) ułatwienia dokumentacyjne. Poprzez ujednolicenie elementów grupowej dokumentacji cen transferowych
z wymogami wynikającymi z Wytycznych OECD wprowadza się możliwość realizacji obowiązku posiadania
grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji
sporządzonej przez inny podmiot z grupy, który sporządził taką dokumentację w formacie wymaganym w tych
Wytycznych. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do
sporządzenia jej we własnym zakresie. Projektowana regulacja stanowi znaczne uproszczenie w zakresie
obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji.
c) zwiększenie przejrzystości analizy cen transferowych. Wyodrębnia się jako jeden z głównych elementów
dokumentacji analizę cen transferowych (obejmującą analizę porównawczą lub analizę zgodności) i precyzuje
się etapy tej analizy, aby zwiększyć przejrzystość projektowanej regulacji. Wyodrębnienie analizy cen
transferowych ma również na celu podkreślenie znaczenia tej analizy, rozumianej jako całościowa analiza
rezultatu finansowego warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami w transakcji, jako
kluczowego elementu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
d) dostosowanie wymogów dokumentacyjnych do kompleksowego uregulowanie zasady ceny rynkowej.
Zmianie ulegają elementy analizy cen transferowych tak, aby dostosować zawartość takiej analizy do
kompleksowego uregulowania zasady ceny rynkowej wprowadzonego znowelizowaną ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych. Nowela przewiduje m.in. możliwość zastosowania, w uzasadnionych
przypadkach, innych niż wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metod, w tym
technik wyceny, do określania ceny transferowej w transakcjach kontrolowanych, co umożliwi organom
podatkowym bardziej efektywną weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi
z warunkami rynkowymi.
e) zniesienie obowiązku wykorzystania w analizie porównawczej danych krajowych. Rezygnuje się
z nakładania na podatników wymogu oparcia analizy porównawczej na danych porównywalnych podmiotów
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując jednocześnie preferencję dla
tych danych jeśli ich użycie jest wskazane w celu prawidłowego zastosowywania najbardziej odpowiedniej
metody dla danej transakcji.
Projektowane rozporządzenie wypełnia delegację ustawową zawartą w art. 11q ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Obowiązek sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym transakcji
z zagranicznym zakładem) oraz płatności do krajów/terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tj. rajów
podatkowych) jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD i UE. Dokumentację
w najnowszym formacie OECD przestawionym w Wytycznych OECD wdrożyło już wiele państw członkowskich
UE/OECD.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Podmioty powiązane
w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych,
zawierające transakcje

Ok. 22 tys.
przedsiębiorców
(podatników CIT),
u których występują
powiązania kapitałowe

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Obowiązek sporządzenia
dokumentacji cen
transferowych zawierającej
ściśle określone elementy
i informacje w zakresie
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z podmiotami z nimi
powiązanymi oraz
podatnicy dokonujący
płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu
z tzw. raju podatkowego

i którzy zawierają
transakcje
z podmiotami
powiązanymi

transakcji kontrolowanych
oraz płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu z tzw. raju
podatkowego.

Pozytywny wpływ wynikający
z możliwości żądania od
podatnika kompleksowego
dokumentu zawierającego
informacje pozwalające na
weryfikację, czy transakcje
kontrolowane zachodzące
pomiędzy podmiotami
powiązanymi lub płatności
należności na rzecz
podmiotów z tzw. raju
podatkowego odbywają się na
warunkach, jakie ustaliłyby
podmioty niezależne.

Organy podatkowe

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje nastąpią po uchwaleniu ustawy, na podstawie której wydane zostanie projektowane rozporządzenie.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przyjmuje się, że projektowane rozwiązania nie będą miały istotnego wpływu na zwiększenia
dochodów lub zmniejszenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości
wynikających z obowiązujących przepisów.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa

Zmniejszenie nakładu pracy na przygotowanie dokumentacji cen
transferowych, w szczególności w zakresie przygotowania grupowej
dokumentacji cen transferowych.

sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw

Zmniejszenie nakładu pracy na przygotowanie dokumentacji cen
transferowych, w szczególności w zakresie przygotowania grupowej
dokumentacji cen transferowych.

duże przedsiębiorstwa

Ograniczenie obciążeń administracyjnych
Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
podatkowej.
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich. Projektowane rozwiązanie bowiem ma
na celu:
- zmniejszenie nadmiernych obciążeń administracyjnych i biurokratycznych
związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych,
- pozyskanie przez władze podatkowe informacji ważnych z punktu widzenia
walki z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez podmioty uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową
w sposób nieuczciwy.

sektor mikro-, małych Ograniczenie obciążeń administracyjnych
i średnich
Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
przedsiębiorstw
podatkowej.
Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich. Projektowane rozwiązanie bowiem na
celu:
- zmniejszenie nadmiernych obciążeń administracyjnych i biurokratycznych
związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych,
- pozyskanie przez władze podatkowe informacji ważnych z punktu widzenia
walki z agresywnymi strukturami wykorzystującymi ceny transferowe
stosowanymi przez podmioty uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową
w sposób nieuczciwy.
obywatele

Wzrost zaufania publicznego do systemu podatkowego w związku
z ograniczeniem wykorzystywania przez niektórych podatników luk
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w systemie podatkowym. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy

☒ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz:
Zmniejszenie liczby dokumentów: Proponowane regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych spowodują
dostosowanie zawartości dokumentacji cen transferowych do Wytycznych OECD. Przewiduje się ograniczenie w liczbie
przygotowanych dokumentów wynikające z braku konieczności dostosowywania dokumentacji przygotowanej centralnie
(w szczególności grupowej dokumentacji cen transferowych) do wymogów krajowych.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Brak wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

46/09/kc

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach
transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego
od osób prawnych
Na podstawie art. 11u ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Informacja o cenach transferowych, zwana dalej „informacją”, zawiera:
1)

wskazanie celu złożenia informacji oraz okresu, za jaki jest składana;

2)

dane identyfikacyjne, obejmujące:
a)

b)

3)

dane podmiotu składającego informację:
–

nazwę pełną,

–

numer identyfikacji podatkowej,

–

główny kod PKD,

dane podmiotu, którego dotyczy składana informacja, obejmujące:
–

nazwę pełną,

–

numer identyfikacji podatkowej,

–

główny kod PKD;

ogólne informacje finansowe, obejmujące wskazanie wartości wybranych wskaźników
finansowych;

4)

informacje

dotyczące

podmiotów

powiązanych

i

transakcji

kontrolowanych,

obejmujące:
a)

wskazanie przedmiotu transakcji kontrolowanych, objętych obowiązkiem składania
informacji,

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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b)

w odniesieniu do każdej transakcji kontrolowanej, o której mowa w lit. a
wskazanie:

c)

–

wartości transakcji,

–

państwa rezydencji podatkowej kontrahenta,

w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dotyczących pozyskania lub udzielenia
finansowania wskazanie dodatkowo:

d)

–

kwoty kapitału,

–

waluty pozyskanego finansowania,

–

kwoty odsetek,

w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem jest korzystanie z wartości
niematerialnej wskazanie dodatkowo rodzaju dobra niematerialnego, będącego
przedmiotem transakcji kontrolowanej;

5)

informacje dotyczące metod i cen transferowych:
a)

wskazanie metody wybranej w celu weryfikacji zgodności warunków transakcji
kontrolowanej z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,

b)

informacje o stosowanej cenie transferowej, obejmujące:
–

informacje o wysokości ceny transferowej,

–

wskazanie waluty w jakiej została wyrażona cena transferowa – jeśli wymaga
tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

–

wskazanie miary, w jakiej została wyrażona cena transferowa – jeśli wymaga
tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

c)

informacje o analizie cen transferowych, obejmujące:
–

wskazanie sposobu weryfikacji zgodności warunków transakcji kontrolowanej
z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, w tym wskazanie źródła
danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,

–

informacje na temat wyboru podmiotu badanego, kryteriów selekcji danych
porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika
finansowego wybranego na potrzeby analizy porównawczej – jeśli wymaga
tego wybrana metoda,

–

wskazanie wyników analizy porównawczej;
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6)

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, obejmujące informację o dokonanych korektach
cen transferowych oraz dodatkowe informacje dotyczące wybranych transakcji
kontrolowanych.
§ 2. Załącznik do rozporządzenia określa objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania

informacji o cenach transferowych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER FINANSÓW
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK
Objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania
informacji o cenach transferowych
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
1. Wskazanie celu złożenia informacji oraz okresu, za jaki jest składana (§ 1 pkt 1
Rozporządzenia)
W tej części podmiot wskazuje cel złożenia informacji (złożenie/korekta informacji),
wybierając odpowiedni wariant oraz podaje okres, za jaki informacja jest składana,
wybierając datę początkową i końcową.
2. Dane identyfikacyjne (§ 1 pkt 2 Rozporządzenia)
W tej części podmiot podaje dane identyfikacyjne dotyczące:
1) podmiotu składającego informację oraz
2) podmiotu, dla którego składana jest informacja.
W sytuacji, jeśli podmiot składający jest tożsamy z podmiotem dla którego składana jest
informacja, należy podać te same dane w sekcji dotyczącej podmiotu składającego i
podmiotu, którego informacja dotyczy.
3. Ogólne dane finansowe (§ 1 pkt 3 Rozporządzenia)
W tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, którego
dotyczy składana informacja, obejmujące rentowność podmiotu na całości działalności,
wyrażoną za pomocą następujących wskaźników finansowych:
a) marża operacyjna,
b) marża zysku brutto,
c) rentowność aktywów,
d) rentowność kapitału własnego
– skalkulowane zgodnie z tabelą:
Kod

Nazwa
wskaźnika

Formuła
wariant porównawczy RZiS

Formuła
wariant kalkulacyjny RZiS
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IF01

Marża
operacyjna

Marża na
IF02

działalności
gospodarczej

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 +
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

Rentowność
IF03

aktywów
(ROA)
Rentowność

IF04

kapitału
własnego
(ROE)

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych (§ 1 pkt 4
Rozporządzenia)
4.1. Wskazanie transakcji (§ 1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia)
W kolumnie „Nazwa transakcji” należy wskazać transakcję kontrolowaną zgodnie z
poniższą tabelą. Transakcję w tabeli należy rozumieć jako jednorodną transakcję
kontrolowaną. Składający informację może wybrać tę samą pozycję w tabeli kilkukrotnie –
jeśli transakcje takie nie są traktowane przez niego jako transakcje jednego rodzaju (np.
pożyczki otrzymane na różny cel i na różnych warunkach, zakup różnych usług, nie będących
usługami badawczo-rozwojowymi ani usługami o niskiej wartości dodanej).
Kod
1001
1002
1003
1004
1005
1006

Nazwa transakcji
Transakcje towarowe – sprzedaż
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych
funkcjach i ryzykach
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych
funkcjach i ryzykach
Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych
funkcjach i ryzykach
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych
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Kod
1007
1008
1009
1010
1101
1102
1103
1104
1105

1201
1202
1203
1204
1205

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1401

1501
1502
1503

Nazwa transakcji
funkcjach i ryzykach
Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub
produktów
Sprzedaż komisowa towarów
Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
Sprzedaż części zamiennych
Transakcje usługowe – sprzedaż
Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej
Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych
Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości
dodanej i badawczo-rozwojowe
Sprzedaż innych usług
Sprzedaż usług związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie
nieruchomościami, asset management)
Transakcje finansowe – sprzedaż
Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka,
nabycie obligacji lub inna forma)
Cash-pooling (pozycje dodatnie)
Udzielenie gwarancji lub poręczenia
Sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia,
reasekuracja)
Sprzedaż innych usług finansowych (w tym usług związanych z obsługą
płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
Wniesienie aportem wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych
i prawnych
Sprzedaż nieruchomości
Wniesienie aportem nieruchomości
Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości
Sprzedaż aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i
prawne
Wniesienie aportem aktywów innych niż wartości niematerialne i
prawne i nieruchomości
Przychody z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Sprzedaż udziałów, akcji lub innych praw własności w jednostkach
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego części
Udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych
Udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku
towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej
Inne transakcje – sprzedaż
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
do podmiotu powiązanego – za wynagrodzeniem
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
do podmiotu powiązanego – bez wynagrodzenia
Przychód z tytułu refaktur

–7–
Kod
1504
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2101
2102
2103
2104
2105

2201
2202
2203
2204
2205

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310

Nazwa transakcji
Inne przychody
Transakcje towarowe – zakup
Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i
ryzykach
Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i
ryzykach
Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy
Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych
funkcjach i ryzykach
Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach
i ryzykach
Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
Zakup towarów lub produktów w sprzedaży komisowej
Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji
Zakup części zamiennych
Transakcje usługowe – zakup
Zakup usług o niskiej wartości dodanej
Zakup usług badawczo-rozwojowych
Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości
dodanej i badawczo-rozwojowe
Zakup innych usług
Zakup usług związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie
nieruchomościami, asset management)
Transakcje finansowe – zakup
Transakcja związana z pozyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka,
nabycie obligacji lub inna forma)
Cash-pooling (pozycje ujemne)
Uzyskanie gwarancji lub poręczenia
Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia,
reasekuracja)
Zakup innych usług finansowych (w tym usług związanych z obsługą
płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Otrzymanie aportu wartości niematerialnych i prawnych
Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu wartości niematerialnych i
prawnych
Zakup nieruchomości
Otrzymanie aportu nieruchomości
Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości
Zakup aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i
prawne
Otrzymanie aportu aktywów innych niż wartości niematerialne i
nieruchomości
Koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu aktywów innych niż
nieruchomości i wartości niematerialne
Zakup udziałów, akcji lub innych praw własności w jednostkach
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Kod
2311

Nazwa transakcji
Otrzymanie aportu przedsiębiorstwa lub jego części
Korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych
Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania
ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej
Inne transakcje – zakup
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
od podmiotu powiązanego – za wynagrodzeniem
Restrukturyzacja skutkująca przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk
od podmiotu powiązanego – bez wynagrodzenia
Koszty z tytułu refaktur
Inne koszty

2401

2501
2502
2503
2504

4.2. Wartość transakcji kontrolowanej i kraj rezydencji podatkowej kontrahenta (§ 1
pkt 4 lit. b Rozporządzenia)
4.2.1. Wartość transakcji (tiret 1)
Wartość każdej transakcji kontrolowanej należy wskazać w kwotach netto (bez VAT) na
ostatni dzień roku obrotowego, za który składana jest informacja – w kolumnie „Wartość
transakcji”, wybierając odpowiedni kod na podstawie poniższej tabeli.
Wyrażone w innej walucie niż złote wielkości przelicza się na złote według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy. Wartości transakcji w mln złotych
zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. Wartości transakcji określa się zgodnie z art.
11l ust. 3 Ustawy.
Kod
WT01
WT02
WT03
WT04
WT05
WT06
WT07
WT08
WT09
WT10
WT11
WT12
WT13
WT14
WT15
WT16
WT17
WT18

Wartość transakcji (mln PLN)
2 – 2,99
3 – 3,99
4 – 4,99
5 – 5,99
6 – 6,99
7 – 7,99
8 – 8,99
9 – 9,99
10 – 11,99
12 – 13,99
14 – 15,99
16 – 19,99
20 – 24,99
25 – 29,99
30 – 49,99
50 – 74,99
75 – 99,99
100 – 149,99
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Kod
WT19
WT20

Wartość transakcji (mln PLN)
150 – 199,99
Powyżej 200

4.2.2. Państwo rezydencji podatkowej kontrahenta (tiret 2)
Należy wskazać kod państwa rezydencji podatkowej kontrahenta według klasyfikacji ISO
3166 alpha 2 Country Code (w kolumnie: „Kod państwa rezydencji podatkowej
kontrahenta”). Jeśli transakcja kontrolowana zawierana jest z więcej niż jednym
kontrahentem, należy wskazać kraje rezydencji podatkowej każdego z nich.
4.3. Transakcje dotyczące pozyskania lub udzielenia finansowania (§ 1 pkt 4 lit. c
Rozporządzenia)
Jeśli przedmiotem transakcji jest udzielenie lub pozyskanie finansowania, należy wypełnić
następujące kolumny:
1) „Kwota kapitału” – należy wskazać łączną kwotę zobowiązania lub należności jako
średnią z dziennych sald, zgodnie z informacjami z ksiąg rachunkowych podmiotu,
którego dotyczy informacja. Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych
jednostek (bez miejsc po przecinku). W przypadku gwarancji lub poręczeń, uzupełnia się
kwotę faktycznie poręczanego zobowiązania. W przypadku cash poolingu, uzupełnia się
łączną wartość odpowiednio pozycji dodatnich lub ujemnych w ciągu roku obrotowego, w
zależności od wybranego kodu transakcji;
2) „Waluta” – należy wskazać walutę, w jakiej finansowanie zostało wypłacone lub walutę
poręczanego zobowiązania, zgodnie z kodem walut ISO 4217;
3) „Kwota odsetek” – należy wpisać łączną kwotę odsetek, naliczonych lub zapłaconych (w
zależności od tego, która z wartości jest wyższa) w roku obrotowym, powiększonych o
ewentualne dodatkowe prowizje lub opłaty, związane z udzieleniem lub otrzymaniem
finansowania. W przypadku poręczenia lub gwarancji, uzupełnia się w tym miejscu
wartość wynagrodzenia za udzielenie lub otrzymanie poręczenia. W przypadku cash
poolingu, uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji dodatnich albo ujemnych, w
zależności od wybranego kodu transakcji, odpowiednio do pozycji w kolumnie „Kwota
kapitału”. Wartość odsetek wskazuje się w walucie, wskazanej w kolumnie „Waluta”.
W przypadku tych transakcji kontrolowanych nie wypełnia się kolumny „Wartość transakcji”.
4.4. Transakcje dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (§ 1
pkt 4 lit. d Rozporządzenia)
Jeśli przedmiotem transakcji jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych,
należy wypełnić kolumnę „Rodzaj dobra niematerialnego” – należy wybrać kod,
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odpowiadający rodzajowi dobra niematerialnego, będącego przedmiotem transakcji.
Kod
DN01
DN02
DN03
DN04
DN05
DN06
DN07
DN08

Rodzaj dobra niematerialnego
Marka / znak towarowy
Patent
Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji
Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż
produkcja
Franczyza (pakiet dóbr niematerialnych, obejmujący w szczególności DN1
oraz DN3 lub DN4)
Oprogramowanie
Inne dobra niematerialne
Zbiór dóbr niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę
transferową

5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych (§ 1 pkt 5 Rozporządzenia)
5.1. Wybór metody (§ 1 pkt 5 lit. a Rozporządzenia)
Dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej należy wskazać zastosowaną metodę
weryfikacji rynkowego charakteru wynagrodzenia lub rentowności, wybierając odpowiedni
kod zgodnie z poniższą tabelą.
Kod
MW01
MW02
MW03
MW04
MW05
MW06
MW07
MW08
MW09

Metoda weryfikacji ceny
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
Metoda ceny odprzedaży
Metoda koszt plus
Metoda podziału zysków
Metoda marży transakcyjnej netto
Inna metoda – wycena niezależnego specjalisty
Inna metoda – pozostałe
Uproszczona weryfikacja rynkowego charakteru narzutu na podstawie art.
11f Ustawy
Uproszczona weryfikacja rynkowego charakteru oprocentowania na
podstawie art. 11g Ustawy

Przy wyborze MW 08 lub MW 09 nie wypełnia się dalszej części informacji.
5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 1 pkt 5 lit. b Rozporządzenia)
5.2.1. W przypadku wyboru MW06, MW07
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano „MW01” (metoda porównywalnej
ceny niekontrolowanej) lub „MW06” (wycena niezależnego specjalisty) lub „MW07” (inna
metoda), wówczas w kolumnach:
1) „Cena min” i „Cena max” należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom
ceny jednostkowej przedmiotu transakcji, stosowanej z podmiotami powiązanymi w
roku obrotowym. Jeśli cena była stała przez cały rok obrotowy, w obu kolumnach
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należy wskazać ten sam poziom ceny;
2) „Waluta ceny transakcji” – należy uzupełnić walutę, w której określono ceny
jednostkowe w transakcji, zgodnie z kodem walut ISO 4217;
3) „Miara” należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe
wskazane w kolumnach „Cena min” i „Cena max” (np. kg, szt., l, roboczogodzina).
5.2.2. W przypadku wyboru MW04
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano „MW04” (metoda podziału zysku),
wówczas należy uzupełnić proporcję podziału zysku w transakcji, skalkulowaną na podstawie
zastosowania metody, poprzez uzupełnienie w kolumnach:
1) „Zakładany zysk podatnika” – część zysku (w procentach), jaka powinna przypaść
podatnikowi zgodnie z modelem podziału zysku;
2) „Zakładany zysk kontrahentów” – część zysku (w procentach) jaka powinna przypaść
pozostałym kontrahentom zgodnie z modelem podziału zysku;
3) „Zrealizowany zysk podatnika” – część zysku (w procentach), jaka faktycznie
przypadła podatnikowi w wyniku zastosowania modelu podziału zysku;
4) „Zrealizowany zysk kontrahentów” – część zysku (w procentach) jaka faktycznie
przypadła pozostałym kontrahentom w wyniku zastosowania modelu podziału zysku.
Wartości z kolumn 1–4 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.2.3. W przypadku wyboru MW02, MW03, MW05
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano metodę ceny odprzedaży
(„MW02”), metodę koszt plus („MW03”) albo metodę marży transakcyjnej netto („MW05”),
należy uzupełnić poniższe kolumny:
1) „Wskaźnik finansowy” – należy wybrać wskaźnik, który został zastosowany na
potrzeby określenia ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej poprzez wskazanie
odpowiedniego kodu zgodnie z poniższymi tabelami.
Wskaźniki finansowe oparte o ustawę o rachunkowości
Kod
WF01

WF02

Nazwa
wskaźnika
Marża brutto ze
sprzedaży
Narzut brutto ze
sprzedaży

Formuła
wariant porównawczy RZiS

Formuła
wariant kalkulacyjny RZiS

𝑛. 𝑑.

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎)𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
Przychody netto ze sprzedaży

𝑛. 𝑑.

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤,
𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤
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WF03

WF04

WF05

WF06

Marża netto ze
sprzedaży
Narzut netto ze
sprzedaży

Marża
operacyjna

Narzut
operacyjny

Marża na
WF07

działalności
gospodarczej

Narzut na
WF08

działalności
gospodarczej

Zysk (strata) ze sprzedaży ∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑.
𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 −
𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡
𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
+ 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 −
𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 −
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑. 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
+ 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 𝑖
∗ 100%
𝑧𝑟ó𝑤𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑖𝑚𝑖 − 𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 − 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤.
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 +
Ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑒ń 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 + 𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒
𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 −
𝑍𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤 −
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑤𝑦𝑡𝑤. ś𝑤𝑖𝑎𝑑. 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐𝑧𝑒𝑗
∗ 100%
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡ó𝑤, 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟ó𝑤 𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎łó𝑤 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
+ 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢 +
𝑃𝑜𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 + 𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ 100%
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠𝑧) 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦

𝑛. 𝑑.

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
∗ 100%
K𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 +
𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑜𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑧ą𝑑𝑢

Rentowność
WF09

aktywów
(ROA)
Rentowność

WF10

kapitału
własnego
(ROE)

WF11

Wskaźnik
Berry’ego
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Rentowność
WF12

kapitału
pracującego

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚 − 𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒

𝑍𝑦𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝑧 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗
∗ 100%
𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚 − 𝑧𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒żą𝑐𝑒

𝑛. 𝑑.

𝑛. 𝑑.

(ROCE)
Inny wskaźnik
WF13

oparty o dane
polskie

Wskaźniki finansowe oparte o dane międzynarodowe
Nazwa wskaźnika

Kod

Formuła

WF14

Narzut EBIT

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 100%
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝐸𝐵𝐼𝑇

WF15

Marża EBIT

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 100%
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

WF16

WF17

WF18

Rentowność kapitału własnego

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ∗ 100%
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠

(ROE)
Rentowność kapitału pracującego
(ROCE)

𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ 100%
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠 + 𝑁𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

Inny wskaźnik oparty o dane
międzynarodowe

𝑛. 𝑑.

W przypadku wyboru wskaźnika innego niż zdefiniowany (czyli WF13 lub WF18) należy w
osobnej komórce wpisać formułę liczenia wskaźnika, używając w tym celu pojęć z RZiS,
bilansu lub rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z:


ustawą o rachunkowości – w przypadku wyboru WF13;



innymi standardami rachunkowości – w przypadku wyboru WF18.

2) „Wynik na transakcji” – należy wskazać rentowność zrealizowaną na danej transakcji
w roku obrotowym przez podmiot, którego dotyczy informacja, z wykorzystaniem
wybranego wcześniej wskaźnika finansowego. Poziom rentowności transakcji powinien
być wpisany w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.3 Informacje o analizie cen transferowych (§ 1 pkt 5 lit. c Rozporządzenia)
W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla
każdej wskazanej transakcji kontrolowanej – w zależności od wybranej metody oraz kategorii
transakcji.
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5.3.1. W przypadku wyboru MW01, MW06 lub MW07
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano „MW01” (metoda porównywalnej
ceny niekontrolowanej) lub „MW06” (wycena niezależnego specjalisty) lub „MW07” (inna
metoda), wówczas w kolumnach:
1) „Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny” należy dokonać wyboru i wpisać kod
na podstawie poniższej tabeli:
Kod
SW01
SW02

SW03

SW04
SW05

Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny
Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji
sprzedawany jest jednocześnie do podmiotów powiązanych i niezależnych)
Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach
porównywalnych przedmiotów transakcji, gdzie stronami transakcji są
podmioty niezależne)
Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent sprzedaje
porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie do podatnika i podmiotu
niepowiązanego)
Wycena ekspercka
Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) „Cena porównywalna min” i „Cena porównywalna max” należy wpisać
odpowiednio najniższą i najwyższą wartość cen jednostkowych, użytych do weryfikacji
rynkowego charakteru ceny. Jeśli użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby
porównania, w obu kolumnach należy wpisać wysokość tej ceny.
3) „Waluta ceny porównywalnej” – należy uzupełnić walutę, w której określono
jednostkowe ceny porównywalne, zgodnie z kodem walut ISO 4217
5.3.2. W przypadku wyboru MW02, MW03 lub MW05
Jeżeli w kolumnie „Metoda weryfikacji ceny” wybrano metodę ceny odprzedaży („MW02”),
metodę koszt plus („MW03”) albo metodę marży transakcyjnej netto („MW05”), należy
uzupełnić poniższe kolumny:
1) „Rodzaj porównania” – należy wskazać (poprzez wybranie odpowiedniego kodu
zgodnie z poniższą tabelą), czy badanie rynkowości dokonane zostało za pomocą
porównania wewnętrznego (tj., poprzez odniesienie do rentowności, realizowanej na
porównywalnych transakcjach z podmiotami niezależnymi) czy też porównania
zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki rentowności podmiotów niezależnych.
Kod
RP01
RP02
RP03

Rodzaj porównania
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Porównanie wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta
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Jeśli wybrano porównanie wewnętrzne (kod RP01), należy przejść bezpośrednio do
wypełnienia kolumn „Wskaźnik finansowy”, „Korekty porównywalności wyników”,
„Wynik analizy rynkowości 1” oraz „Wynik analizy rynkowości 2”.
2) „Podmiot badany” – należy wskazać (poprzez wybranie odpowiedniego kodu zgodnie
z poniższą tabelą), która strona zaangażowana w transakcję została wybrana jako
podmiot badany dla celów analizy cen transferowych – tj., wskaźnik finansowy której
ze stron transakcji był przedmiotem oceny pod kątem jego rynkowości.
Kod
PB01
PB02

Podmiot badany
Podmiot którego dotyczy informacja o cenach transferowych
Kontrahent

3) „Kryterium geograficzne” – należy wybrać podstawowe kryterium selekcji
geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na
zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niezależnych,
uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji. Wyboru należy dokonać,
wpisując odpowiedni kod na podstawie poniższej tabeli.
Kod
KG01
KG02
KG03
KG04
KG05

Kryterium geograficzne
Polska
Region
Europa
Świat
Inne

4) „Wskaźnik finansowy” – należy wybrać wskaźnik, który został zastosowany na
potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej poprzez wskazanie
odpowiedniego kodu zgodnie z tabelą, o której mowa w pkt 5.2.3 niniejszych objaśnień.
5) „Korekty porównywalności wyników” – należy wskazać, czy w procesie
przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu
uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji, poprzez wpisanie
odpowiedniego kodu na podstawie poniższej tabeli.
Kod
KP01
KP02

Korekta porównywalności
Nie dokonywano korekty porównywalności
Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

6) „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału” – należy wskazać
wyniki analizy rynkowości z wykorzystaniem wybranego wcześniej wskaźnika
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finansowego. Jeżeli wynikiem analizy jest:
a) Przedział wskaźnika finansowego – w kolumny „Dolna granica przedziału” oraz
„Górna granica przedziału” należy wpisać graniczne wartości przedziału, użytego
do oceny rynkowości transakcji oraz w kolumnie „Rodzaj przedziału” wskazać
rodzaj użytego przedziału, wybierając kod na podstawie poniższej tabeli:
Kod
RP01
RP02
RP03

Rodzaj przedziału
Przedział międzykwartylowy
Przedział pełny
Inny przedział

b) Jeden poziom wskaźnika finansowego – w kolumnach „Dolna granica
przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy wpisać tą samą wartość
wskaźnika, będącego wynikiem analizy rynkowości.
Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane w procentach z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia (§ 1 pkt 6 Rozporządzenia)
6.1. Korekty cen transferowych
Poprzez uzupełnienie kolumny „Korekta cen transferowych” należy wskazać, czy w celu
osiągnięcia wyniku na transakcji zgodnego z zasadą ceny rynkowej podmiot, którego dotyczy
informacja, dokonał korekty cen transferowych (np. poprzez korektę rentowności) – poprzez
wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli.
Kod
KC01
KC02

Korekta cen transferowych
Podatnik dokonał korekty cen transferowych
Podatnik nie dokonywał korekty cen transferowych

Jeżeli w kolumnie „Korekta cen transferowych” wybrano kod „KC01”, wówczas w
kolejnej kolumnie „Wartość korekty cen transferowych” podmiot, którego dotyczy
informacja wpisuje łączną kwotę (w tys. PLN) dokonanej korekty (korekt), cen
transferowych, dotyczącej roku obrotowego, za który składana jest informacja – odpowiednio
ze znakiem:
1) „+”, jeśli korekta miała charakter korekty zwiększającej rentowność, albo
2) „–”, jeśli korekta miała charakter korekty zmniejszającej rentowność.
6.2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych transakcji
6.2.1. Transakcje związane z pozyskaniem lub otrzymaniem finansowania
6.2.1.1. Informacje o stosowanej cenie transferowej
Należy uzupełnić kolumnę „Sposób kalkulacji oprocentowania” – uzupełnia się ją poprzez
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wybranie kodu zgodnie z poniższą tabelą:
Kod
OP01
OP02
OP03

Rodzaj oprocentowania
Oprocentowanie zmienne
Oprocentowanie stałe
Brak oprocentowania

1) w przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, należy uzupełnić następujące
kolumny:
a) „Stopa bazowa” – poprzez wybranie odpowiednich kodów z poniższych list:
Kod
SB01
SB03
SB05
SB07
SB09
SB11
SB13
SB15

Nazwa stopy bazowej
WIBOR
EURIBOR
LIBOR EUR
LIBOR USD
LIBOR CHF
LIBOR GBP
LIBOR JPY
Inna stopa bazowa

Kod
TB01
TB02
TB03
TB04
TB05
TB06
TB07

1 dzień (O/N)
1 miesiąc (1M)
3 miesiące (3M)
6 miesięcy (6M)
9 miesięcy (9M)
1 rok (12M)
Inny

Termin stopy bazowej

W przypadku wyboru kodu „TB07” należy uzupełnić termin stopy bazowej w
kolejnej komórce.
b) „Marża” – należy uzupełnić wartość (w punktach bazowych per annum), która jest
dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej.
2) w przypadku wyboru oprocentowania stałego, należy uzupełnić w kolumnie „Poziom
oprocentowania” wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach
procentowych per annum) z dwoma miejscami po przecinku. W przypadku poręczenia
lub gwarancji, należy wskazać poziom prowizji za udzielone poręczenie lub gwarancję
w stosunku do wysokości poręczanego zobowiązania (w punktach procentowych per
annum) z dwoma miejscami po przecinku.
6.2.1.2. Informacje o analizie cen transferowych
Należy wypełnić poniższe kolumny:
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1) „Źródło danych do analizy cen transferowych” – należy uzupełnić informację na
temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby weryfikacji rynkowości
transakcji, poprzez wybór odpowiedniego kodu z poniższej tabeli. Jeśli wykorzystane
zostały dane z więcej niż jednego źródła, należy wybrać wszystkie odpowiadające im
kody z poniższej tabeli (wybór wielokrotny).
Kod
ZD01
ZD02
ZD03
ZD04
ZD05

Źródło danych do analizy cen transferowych
Dane transakcyjne wewnętrzne – porównywalne transakcje z
podmiotami niezależnymi
Dane transakcyjne zewnętrzne – bazy danych transakcyjnych
Dane transakcyjne zewnętrzne – statystyki bankowe
Oferty otrzymane od instytucji finansowych
Pozostałe źródła danych

2) „Wynik analizy cen transferowych” – należy wskazać wynik, uzyskany za pomocą
wybranej metody weryfikacji rynkowości transakcji.
a) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest przedział wysokości oprocentowania – w
kolumny „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy
wpisać graniczne wartości przedziału, użytego do oceny rynkowości transakcji;
b) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest jeden poziom oprocentowania – w
kolumnach „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać tą samą wartość wskaźnika, będącego wynikiem analizy cen
transferowych.
Jeśli w kolumnie „Sposób kalkulacji oprocentowania” wybrano „Oprocentowanie zmienne”
(kod OP01), w kolumnach „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać wysokość marży, dodawanej do bazowej stopy procentowej (wybranej w
kolumnie „Stopa bazowa”) lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wówczas wynik wpisuje
się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy rynkowości powinny być wpisane w punktach
procentowych.
Jeśli w kolumnie „Sposób kalkulacji oprocentowania” wybrano „Oprocentowanie stałe”
(kod OP02) lub „Brak oprocentowania” (kod OP03), w kolumnach „Dolna granica
przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy wpisać wyniki analizy w punktach
procentowych per annum z dwoma miejscami po przecinku.
6.2.2.

Transakcje

związane

z

udostępnieniem

lub

korzystaniem

z

wartości

niematerialnej
6.2.2.1. Informacje o stosowanej cenie transferowej
Jeżeli w kolumnie „Nazwa transakcji” podmiot, którego dotyczy informacja, wskazał kod
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1401 lub 2401 (transakcje związane z udostępnieniem lub korzystaniem z dóbr o charakterze
niematerialnym), należy uzupełnić dodatkowo następujące kolumny:
1) W kolumnie „Jednostka miary” należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik
analizy rynkowości transakcji dotyczącej udostępnienia lub korzystania z dóbr
niematerialnych (np. %). Jeśli opłata wyrażona została kwotowo, należy wpisać kod
waluty zgodnie kodem ISO 4217.
2) „Dolna granica przedziału” i „Górna granica przedziału”:
a) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest przedział wysokości opłaty – w kolumny
„Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału” należy wpisać
graniczne wartości przedziału, użytego do oceny rynkowości transakcji;
b) Jeśli wynikiem analizy rynkowości jest jeden poziom wskaźnika finansowego –
w kolumnach „Dolna granica przedziału” oraz „Górna granica przedziału”
należy wpisać tą samą wartość wskaźnika, będącego wynikiem analizy
rynkowości.
Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6.2.2.2. Informacje o analizie cen transferowych
Należy uzupełnić poniższe kolumny:
1) „Sposób kalkulacji opłaty” – należy wskazać sposób kalkulacji opłaty, wybierając
odpowiedni kod z poniższej tabeli. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku
elementów, należy w tabeli wybrać wszystkie odpowiednie kody.
Kod
SK01
SK02
SK03
SK04
SK05
SK06

Sposób kalkulacji opłaty
Stały procent od sprzedaży do podmiotów niezależnych towarów lub
produktów, których dotyczy dobro niematerialne
Stały procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów,
których dotyczy dobro niematerialne
Stały procent od innej bazy
Stała kwota w ujęciu rocznym
Stała kwota na jednostkę towaru lub produktu
Inny sposób kalkulacji opłaty

2) „Poziom opłaty” – należy wskazać poziom opłaty z tytułu udostępnienia lub
korzystania z dóbr niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji),
wskazując odpowiednio:
a) w przypadku, kiedy w kolumnie „Sposób kalkulacji opłaty” wybrano kod
„SK01”, „SK02” lub „SK03” – poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w
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zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty);
b) w przypadku, kiedy w kolumnie „Sposób kalkulacji opłaty” wybrano kod
„SK04”, „SK05” lub „SK06”
 poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz
 dodatkowo w kolumnie „Waluta opłaty” – walutę, w jakiej naliczana jest
opłata zgodnie z kodem walut ISO 4217.
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UZASADNIENIE
1. Część ogólna
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 11u ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629,
1669 i 1693, zwanej dalej „ustawą o CIT”), minister właściwy do spraw finansów
publicznych ma obowiązek określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych
przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu
jej wypełnienia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy
ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych
analiz ekonomicznych lub statystycznych. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje
spełnienie tego obowiązku.
Elementem projektowanej regulacji jest załącznik zawierający wytyczne w zakresie sposobu
prawidłowego wykorzystania danych pochodzących z informacji o cenach transferowych.
Proponowane rozwiązania stanowią element procesu uszczelnienie i uproszczenia systemu
podatkowego, zgodnie z kierunkami wskazanymi w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Strategia akcentuje nowe,
partnerskie podejście w relacjach pomiędzy administracją podatkową a przedsiębiorcami,
wyrażające się w filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym.
Wskazane powyżej cele realizowane są w projektowanej regulacji w szczególności
w następujący sposób:
1.

[Uproszczona i przejrzysta forma] Informacja o cenach transferowych składana będzie
przez podatników w formie elektronicznej, w oparciu o schemę XML. Taka forma
składania informacji pozwoli na znaczne ograniczenie czasu wypełnienia informacji, jak
również zwiększy jej przejrzystość i znacznie uprości sam proces wypełniania.

2.

[Zakres danych i informacji] Dane i informacje wskazane w informacji o cenach
transferowych obejmują jedynie ten zakres, który podatnicy i tak muszą zebrać na
potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W rezultacie,
wypełnienie informacji o cenach transferowych nie będzie wymagać od podatników
uzyskania dodatkowych danych czy informacji, potrzebnych wyłącznie w tym celu.
Przyczyni się to do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych ze złożeniem
formularza.

3.

[Precyzyjne typowanie podmiotów do kontroli] Szczegółowy zakres danych
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przedstawianych w informacji o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo łatwą
do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na bardziej precyzyjne typowanie
podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Pozwoli to z jednej strony na
łatwiejszą identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego w obszarze cen
transferowych i efektywniejsze wykorzystanie zasobów organów podatkowych,
a z drugiej strony – ograniczy obciążenia administracyjne podatników, u których nie
występują nieprawidłowości.
4.

[Dokładniejsze analizy statystyczne] Analiza statystyczna danych uzyskanych
z informacji o cenach transferowych umożliwi łatwiejszą identyfikację obszarów,
w których może występować potrzeba zmian w istniejących regulacjach lub
wprowadzenie nowych regulacji, co wpłynie pozytywnie na jakość przepisów
podatkowych w obszarze cen transferowych.

5.

[Termin składania] Informacja o cenach transferowych składana będzie w tym samym
terminie, w jakim podatnik zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2. Omówienie poszczególnych przepisów
2.1. Zakres informacji (§ 1 Rozporządzenia)
Przepis zawiera szczegółowe zestawienie informacji i danych, które podmiot będzie
zobowiązany wskazać w informacji o cenach transferowych. Dane te zostały podzielone na
następujące grupy:
1.

Wskazanie celu złożenia informacji oraz okresu, za jaki jest składana;

2.

Dane identyfikacyjne;

3.

Ogólne informacje finansowe;

4.

Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5.

Informacje dotyczące metod i cen transferowych;

6.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Zakres danych objętych informacją o cenach transferowych ma za zadanie dostarczyć
kompletnych informacji w zakresie transakcji, zawieranych z podmiotami powiązanymi,
w tym w zakresie stosowanych cen transferowych, jak również w odniesieniu do weryfikacji
rynkowego charakteru takich transakcji. Informacje te będą wykorzystane zarówno na cele
analityczne – tj., w celu identyfikacji obszarów największego ryzyka zaniżenia dochodu
wskutek wystąpienia warunków nierynkowych, jak i cele statystyczne, np. do wykorzystania
na potrzeby przyszłych zmian legislacyjnych.
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Jednocześnie, zakres przedstawianych informacji nie wykracza poza informacje, które
podatnik zobowiązany będzie zgromadzić na potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji
cen transferowych, zatem złożenie informacji o cenach transferowych nie będzie wiązało się
ze znaczącym obciążeniem administracyjnym po stronie podatników.
2.2. (§ 2 Rozporządzenia)
Celem przepisu jest wprowadzenie do projektowanego rozporządzenia załącznika
szczegółowo przedstawiającego sposób wypełnienia informacji, w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości w tym zakresie.
3. Wejście w życie rozporządzenia
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4. Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projektowane

rozporządzenie

pozostaje

bez

negatywnego

wpływu

na

działalność

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Obowiązkiem składania
informacji o cenach transferowych objęci są przedsiębiorcy działający w grupie podmiotów
powiązanych, po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach
określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii
Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego 17.09.2018
zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych
oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego
Źródło:
od osób prawnych
Inne
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Upoważnienie ustawowe (art. 11s ust. 7
Ministerstwo Finansów
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Finansów: …
Pani Joanna Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych
i Wycen w Ministerstwie Finansów,
Pan Aleksy Miarkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Cen
Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
tel.: (22) 694 42 23, e-mail: sekretariat.dct@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niewystarczające dane pochodzące z obecnie obowiązującego raportowania transakcji, do których zastosowanie mają
przepisy o cenach transferowych oraz skomplikowana forma raportowania po stronie podatników
Obecnie obowiązujące raportowanie dotyczące transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, w tym transakcji
z zagranicznym zakładem oraz transakcji obejmujących płatności należności do krajów/terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową przewiduje ograniczony zakres informacyjny, który jest niewystarczający dla organów
z perspektywy sprawnej identyfikacji i oceny zjawiska zaniżenia dochodów w takich transakcjach. Ponadto obecnie
obowiązujący formularz do celów tego raportowania nie przewiduje możliwości zautomatyzowania procesu oceny
ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania, co znacznie obniża efektywność procesu typowania podmiotów do
kontroli.
Ponadto, ze względu na swoją zawartość oraz formę, obecne raportowanie jest dla podatników uciążliwym obowiązkiem
administracyjnym. Ponadto, podatnicy zgłaszają szereg wątpliwości odnośnie szczegółowego sposobu wypełniania
formularza CIT/TP, co skutkuje koniecznością wydawania dodatkowych wyjaśnień.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane zmiany mają na celu określenie wzoru informacji o cenach transferowych dotyczących transakcji
kontrolowanych oraz transakcji w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
(tzw. rajów podatkowych) zawieranych w roku podatkowym. W załączniku do projektowanego rozporządzenia zostaną
ponadto zamieszczone objaśnienia w zakresie sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych (TP-R).
Obowiązek ten dotyczy podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, które dokonywały
w roku podatkowym transakcji kontrolowanych lub płatności należności na rzecz podmiotów z raju podatkowego, co do
których powstał obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. transakcji kontrolowanych oraz
transakcji w zakresie płatności należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego, których wartość przekroczyła progi
wskazane w tych przepisach.
Planuje się osiągnięcie następujących efektów regulacji:
1. [Uproszczona i przejrzysta forma] Informacja o cenach transferowych składana będzie przez podatników
w formie elektronicznej, w oparciu o schemę XML. Taka forma składania informacji pozwoli na znaczne
ograniczenie czasu wypełnienia informacji, jak również zwiększy jej przejrzystość i znacznie uprości sam proces
wypełniania.
2. [Zakres danych i informacji] Dane i informacje wskazane w informacji o cenach transferowych obejmują
jedynie ten zakres, który podatnicy i tak muszą zebrać na potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji cen
transferowych. W rezultacie, wypełnienie informacji o cenach transferowych nie będzie wymagać od
podatników uzyskania dodatkowych danych czy informacji, potrzebnych wyłącznie w tym celu. Przyczyni się to
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych ze złożeniem formularza.
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3. [Precyzyjne typowanie podmiotów do kontroli] Szczegółowy zakres danych przedstawianych w informacji
o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo łatwą do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na
bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. Pozwoli to z jednej strony na
łatwiejszą identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego w obszarze cen transferowych
i efektywniejsze wykorzystanie zasobów organów podatkowych, a z drugiej strony – ograniczy obciążenia
administracyjne podatników, u których nie występują nieprawidłowości.
4. [Dokładniejsze analizy statystyczne] Analiza statystyczna danych uzyskanych z informacji o cenach
transferowych umożliwi łatwiejszą identyfikację obszarów, w których może występować potrzeba zmian
w istniejących regulacjach lub wprowadzenie nowych regulacji, co wpłynie pozytywnie na jakość przepisów
podatkowych w obszarze cen transferowych.
5. [Termin składania] Informacja o cenach transferowych składana będzie w tym samym terminie, w jakim
podatnik zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Obowiązek sporządzania sprawozdania zawierającego informacje na temat podmiotów powiązanych, zagranicznych
zakładów oraz płatności dokonywanych do rajów podatkowych są rozwiązaniem stosowanym w krajach członkowskich
OECD oraz UE. Przykładowo podobne rozwiązania są stosowane w Czechach, na Węgrzech i w Norwegii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty powiązane
w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych,
zawierające transakcje
z podmiotami z nimi
powiązanymi oraz
podatnicy dokonujący
płatności należności
bezpośrednio lub pośrednio
na rzecz podmiotu
z tzw. raju podatkowego
Szef Krajowej
Administracji Skarbowej

Ministerstwo Finansów

Wielkość
Ok. 20 tys.
przedsiębiorców,
u których występują
powiązania kapitałowe
zawierają transakcje
z podmiotami
powiązanymi

Źródło danych
Baza danych Orbis –
opracowana przez firmę
Bureau van Dijk

Oddziaływanie
Obowiązek składania
informacji o cenach
transferowych.

Projektowane raportowanie
cen transferowych umożliwi
dla pozyskanie odpowiedniego
rodzaju informacji
potrzebnych do analizy ryzyka
zaniżenia dochodu,
efektywnego typowania
podmiotów do kontroli oraz
pozwoli na zautomatyzowanie
tego procesu. Analiza ryzyka
jest jednym z ustawowych
zadań Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
Ministerstwo Finansów,
wykorzysta dane udostępnione
przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej do
analiz statystycznych i
ekonomicznych, w tym
w szczególności pod kątem
projektowania regulacji
w zakresie cen transferowych.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje nastąpią po uchwaleniu ustawy.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Przyjmuje się, że projektowane rozwiązania nie będą miały istotnego wpływu na wydatki
jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
Rozwiązania przewidziane w projekcie mogą mieć jednakże pozytywny wpływ na dochody
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podatku
odzyskanego w wyniku postępowań podatkowych. Projektowane raportowanie cen
transferowych umożliwi organom podatkowym bowiem pozyskanie odpowiedniego rodzaju
informacji potrzebnych do oceny ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania przez
podatników poprzez zachowania nierynkowe oraz sprawne typowania podmiotów do kontroli, a
także pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu, co w znaczący sposób może podnieść jego
efektywność i skuteczność.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
Niemierzalne
duże przedsiębiorstwa

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
podatkowej. Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
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Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na pozyskanie informacji ważnych z punktu widzenia walki z agresywnymi
strukturami wykorzystującymi ceny transferowe stosowanymi przez
podmioty, uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową w sposób
nieuczciwy.
sektor mikro-, małych i Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy
średnich
podatkowej. Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku.
przedsiębiorstw
Przewiduje się, że projekt wpłynie pozytywnie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców,
w szczególności małych i średnich, bowiem pozwoli władzom podatkowym
na pozyskanie informacji ważnych z punktu widzenia walki z agresywnymi
strukturami wykorzystującymi ceny transferowe stosowanymi przez
podmioty uzyskujące w ten sposób przewagę rynkową w sposób nieuczciwy.
obywatele
Wzrost zaufania publicznego do systemu podatkowego w związku z
ograniczeniem wykorzystywania przez niektórych podatników luk w
systemie podatkowym. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych
oraz osób starszych.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☒ demografia
☒ mienie państwowe

Brak wpływu na ww. obszary.

☐ informatyzacja
☐ zdrowie
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że nowy wzór informacji będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

47/09/kc

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych
zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych
Na podstawie art. 24k ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezrealizowanych zysków
(CIT-12/NZ), stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) informacji

o

wysokości

wartości

rynkowej

składnika

majątku,

w

tym

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii
Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od
niezrealizowanych zysków (CIT-13/NZI), stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych
dochodów od dnia 1 stycznia 2019 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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UZASADNIENIE

Projektowane

rozporządzenie

określa

wzór

deklaracji

o

wysokości

dochodu

z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku,
w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych.
Zgodnie z art. 24k ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693), zwanej dalej: „ustawą CIT”, na
podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz podatników którzy nie mają na terytorium
Polski siedziby lub zarządu i podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy),
nałożony został obowiązek składania urzędom skarbowym deklaracji o wysokości dochodu z
niezrealizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika
majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Istotą przepisów o exit tax jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków
kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika , do innego państwa aktywów,
w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej.
Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź
miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały
faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał
jurysdykcji podatkowej tego państwa. Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty
nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się
utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego
przed przeniesieniem.
Obowiązek wprowadzenia ww. instytucji prawnej do systemów podatku dochodowego
państw członkowskich Unii Europejskiej wynika z regulacji dyrektywy art. 5 Dyrektywę
Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu
przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dalej: Dyrektywa ATAD).
Zgodnie z art. 24i ust. 1 i ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, podatek od niezrealizowanych zysków wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Podstawę opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków stanowi suma dochodów
z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku.
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W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód
z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części).
Opodatkowaniu podatkiem exit tax podlega:
1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika
majątku

dotychczas

związanego

z

działalnością

przez

polskiego

prowadzoną

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zmiana

rezydencji

podatkowej

rezydenta,

w

wyniku

której

Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika
majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca
zamieszkania, siedziby lub zarządu do innego państwa;
3) przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego
niż Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład,
składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
4) przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności
prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zakład.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych delegacji ustawowej, przewidzianej w art. 24i ww. ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustawy.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.)
z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu
rozporządzenia projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności
z art. 346 TFUE.
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców lub praw i obowiązków tych przedsiębiorców wobec
organów administracji publicznej.
Projektowane rozporządzenie nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.)
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości
wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów.
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Szatański – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych
w Ministerstwie Finansów, (22) 694-34-05, e-mail: jaroslaw.szatanski@mf.gov.pl

Data sporządzenia
19.09.2018 r.
Źródło:
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1036, z późn. zm.), zwana
dalej: ustawa CIT.
Nr w wykazie prac
… w Wykazie Prac Legislacyjnych
dotyczącym projektów
rozporządzeń Ministra Finansów.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków (CIT-12/NZ) oraz
informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku
od niezrealizowanych zysków (CIT-13/NZI) obowiązujących w zakresie podaku dochodowego od osób prawnych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Określenie wzoru formularza deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków (CIT-12/NZ)
oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części, określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do
podatku od niezrealizowanych zysków (CIT-13/NZI) obowiązujących w zakresie podaku dochodowego od osób prawnych
umożliwiają prawidłowe obliczenie przez podatnika wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych
z niezrealizowanych zysków, w związku z:
1) przeniesieniem przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas
związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zmianą rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do
opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku
z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu do innego państwa;
3) przeniesieniem przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa,
w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego
z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
4) przeniesieniem przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Udostępnianie przez administrację podatkową obowiązujących wzorów służących rozliczeniu podatku dochodowego jest
rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Podatnicy, o których mowa w art. 3
ust. 1 i art. 3 ust. 2 ustawy CIT
osiągający dochody
z niezrealizowanych zysków.

Dane o liczbie
podatników
będą dostępne
po zakończeniu
akcji
rozliczeniowej.

Źródło danych

Oddziaływanie
Nałożenie na
podmioty
obowiązków
informacyjnych
w zakresie
osiąganych
dochodów
z niezrealizowanych
zysków.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze względu na fakt, iż przepisy rozporządzenia, stanowią realizację przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych delegacji ustawowej, przewidzianej w art. 24i ustawy CIT do określenia wzoru deklaracji o wysokości
osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku,
w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla
celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków obowiązujących w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych, należy odstąpić od przeprowadzenia konsultacji publicznych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego przekazania do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.) z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia projekt
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z art. 346 TFUE.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub
Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
lub praw i obowiązków tych przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(wartości
wynikające
z operatów
szacunkowych
z 2012 i 2013 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Źródła
finansowania

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego. Brak
wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. Opublikowany w rozporządzeniu wzór deklaracji,
o której mowa w art. 24d ust. 14 ustawy i informacji, o której mowa w art. 24h ust. 1 ustawy, będzie
dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
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Dodatkowe
informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z … r.)

0

1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

W ujęciu
niepieniężnym

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikromałych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.
Komentarz:.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne: projektowany formularz zastępuje formularz obecnie
istniejący, zatem projekt nie wpływa na zmianę obciążeń
regulacyjnych
tak
nie
nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie
wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wzór deklaracji deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków oraz informacji o wysokości
wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonej w państwie
członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych
zysków obowiązujących w zakresie podaku dochodowego od osób prawnych będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia
2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ocena efektów projektu nastąpi po zakończeniu akcji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za
2019 r.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz. …)
Załącznik nr 1
1. Numer Identyfikacji Podatkowej

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

CIT-12/NZ
DEKLARACJA
O
WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO
DOCHODU
Z
NIEZREALIZOWANYCH
ZYSKÓW
PRZEZ
PODATNIKA
PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
4. Data powstania obowiązku
podatkowego
(dzień-miesiąc-rok)

Podstawa prawna:

5. Data składania deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

6. Numer składanej w roku podatkowym
1
deklaracji

Art. 24f ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn.
zm.), zwana dalej „ustawą”.
Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w
rozdziale 5a ustawy.
Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków (art. 24f ust. 14 ustawy)
Urząd, o którym mowa w art. 27 ustawy, zwany dalej: „urzędem”.
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘/└────┴────┘-

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
7. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja2
8. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. złożenie deklaracji

❑2. korekta deklaracji

3

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA4
9. Nazwa pełna
11. Województwo

10. Kraj

13. Gmina

14. Ulica

17. Miejscowość

12. Powiat

15. Nr domu

18. Kod pocztowy

16. Nr lokalu

19. Poczta

B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU
PODATNIKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ
5
REZYDENCJI PODATKOWEJ LUB STAŁEGO ZAKŁADU
20. Nazwa pełna
22. Nr identyfikacyjny6

21. Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego

23. Kraj

26. Ulica

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

27. Nr domu

28. Nr lokalu

C. PRZYCHODY DOTYCZĄCE NIEZREALIZOWNYCH ZYSKÓW , O KTÓRYCH MOWA W
ROZDZIALE 5A USTAWY
C.1. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART. 3
UST. 1 i 2 USTAWY, ZGODNIE Z ART. 24D UST. 2 PKT 1 USTAWY (wypełnia podatnik, o którym mowa w art.
3 ust. 1 lub 2 ustawy (o nieograniczonym lub ograniczonym obowiązku podatkowym), jeżeli w wyniku przeniesienia składnika majątku poza terytorium
kraju, Rzeczpospolita Polska traci prawo w całości lub w części do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku)
Wartość rynkowa składników majątku, o których mowa w art. 24d ust. 2 pkt 1, obliczona zgodnie 29.
z art. 24d ust. 8 ustawy
zł,

gr

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Wartość podatkowa wykazanych w poz. 29 składników majątku, ustalona zgodnie z art. 24d ust.
9 ustawy

30.

Dochód z niezrealizowanych zysków obliczony zgodnie z art. 24d ust. 6 ustawy.
Należy od kwoty z poz. 29 odjąć kwotę z poz. 30. W razie gdy różnica jest ujemna należy wpisać
zero.

31.

Należny podatek dochodowy, tj. 19% od kwoty z poz.31

32.

zł,

zł,

gr

gr
zł

C.2. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU W PRZYPADKU ZMIANY REZYDENCJI
PODATKOWEJ, PRZEZ PODATNIKA O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 1 USTAWY

Wartość rynkowa składników majątku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2 ustawy, z
tytułu przeniesienia składników majątku w związku ze zmianą rezydencji podatkowej

zł

33.
zł,

,
Wartość podatkowa wykazanych w poz. 33 składników majątku, obliczona zgodnie z w art. 24d
ust. 9 ustawy

34.

Dochód z niezrealizowanych zysków obliczony zgodnie z art. 24d ust. 6 ustawy
Należy od kwoty z poz. 33 odjąć kwotę z poz. 34. W razie gdy różnica jest ujemna należy
wpisać zero.

35.

Należny podatek dochodowy, tj. 19% od kwoty z poz. 35

36.

zł,

zł,

gr

gr

gr

zł

D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. W poz. 37 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
37.

E. PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA OBLICZENIE PODATKU/PEŁNOMOCNIKA
38. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku
39. Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

40. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc – rok)

41. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 38

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

I. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
42. Identyfikator przyjmującego formularz

43. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia
1

Należy podać kolejny numer składanej w roku podatkowym deklaracji CIT-12/NZ o wysokości osiągniętego dochodu z niezrealizowanych zysków przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych.
2
Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym (w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowana jest deklaracja) – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla
podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
3
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
4
Dotyczy podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, który przeniósł do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku przeniesienia składnika majątku Rzeczypospolita Polska traci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku,
przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością podatnika. Dotyczy także podatnika, który dokonał nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia – jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu
Rzeczpospolita Polska traci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodu ze zbycia tego składnika majątku. Ponadto dotyczy niezrealizowanych zysków ustalonych jako suma
dochodów spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.
5
Dotyczy podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, który przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczypospolita Polska państwa, w którym prowadzi
działalność poprzez zagraniczny zakład , składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład oraz podatnika, o
którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, który przenosi do innego państwa całość lub część działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zakład.
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Załącznik nr 2

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1 Numer Identyfikacji Podatkowej/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika

2. Nr formularza
└────┴────┘/└────┴────┘-

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Należy podać kolejny numer formularza w ogólnej liczbie wszystkich dołączanych przez
podatnika formularz.

CIT-13/NZI
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU,
W
TYM
PRZEDSIĘBIORSTWA
LUB
ZORGANIZOWANEJ
CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIKORSTWA, OKREŚLONA W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII
EUROPEJSKIEJ
DLA
CELÓW
OPODATKOWANIA
PODATKIEM
RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW W
ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB
Wypełniają podatnicy, którzy uwzględnili w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowaną część, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od
dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 24h ustawy.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Nazwa pełna

B. DODATKOWE INFORMACJE
4. Kod kraju, w którym określona została wartość rynkowa składnika majątku

C. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU, W TYM
PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
1.
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.

Rok przeniesienia składnika majątku, o którym mowa w art. 24h ustawy

6.

Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24h ustawy

7.

Wartość rynkowa została określona przez organ podatkowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

8.

zł,

❑ 1. tak
Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać datę i numer decyzji wydanej w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy
załączyć do niniejszej informacji). Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 8 zaznaczyli kwadrat 1

9.

Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą dla oszacowania
wartości rynkowej składnika majątku. Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 8 zaznaczyli kwadrat 2

10.

Miesiąc uznania wartości rynkowej, o której mowa w poz. 7 za koszt uzyskania przychodu w
rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych

11.

gr

❑ 2. nie

2.
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.

Rok przeniesienia składnika majątku, o którym mowa w art. 24h ustawy

6.

Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24h ustawy

7.
zł,

Wartość rynkowa została określona przez organ podatkowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. tak
Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać
i numerprzez
decyzji
wydanej
w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy
Wartość
rynkowadatę
określona
organ
podatkowy
załączyć do niniejszej informacji). Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 8 zaznaczyli kwadrat 1)

gr

8.

❑ 2. nie

9.
32.

❑1. tak

❑2. nie
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Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać datę i numer decyzji w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy załączyć do

zł

POLTAX

3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą dla oszacowania
wartości rynkowej składnika majątku. Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 8 zaznaczyli kwadrat 2

10.

Miesiąc uznania wartości rynkowej o której mowa w poz. 7 za koszt uzyskania przychodu w
rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych

11.

Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5.

Rok przeniesienia składnika majątku, o którym mowa w art. 24h ustawy

6.

Wartość rynkowa składnika majątku, o który mowa w art. 24h ustawy

7.

Wartość rynkowa została określona przez organ podatkowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

8.

Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać datę i numer decyzji wydanej w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy
załączyć do niniejszej informacji). Wypełniają podatnicy, którzy w poz., 8 zaznaczyli kwadrat 1)

9.

Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą dla oszacowania
wartości rynkowej składnika majątku. Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 8 zaznaczyli kwadrat 2

10.

Miesiąc uznania wartości rynkowej o której mowa w poz. 7 za koszt uzyskania przychodu w
rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych

11.

❑ 1. tak
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❑ 2. nie

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika, oraz zgłoszenia
Na podstawie art. 26 ust. 7l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
1)

oświadczenia emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu
podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia w stosunku do podmiotów
powiązanych, zwanej dalej: „Oświadczeniem emitenta”,

2)

oświadczenia płatnika o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa
podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku,
wynikających

z

przepisów

prawa

podatkowego,

oraz

nieposiadaniu

wiedzy

uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość
zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających
z przepisów prawa podatkowego, zwane dalej: „Oświadczeniem płatnika” oraz
3)

zgłoszenia potwierdzającego, że Oświadczenie płatnika zostało złożone przez wszystkie
obowiązane osoby do jego złożenia, zwane dalej: „Zgłoszeniem”.
§ 2. 1. Oświadczenie płatnika, Oświadczenie emitenta oraz Zgłoszenie jest przesyłane za

pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Oświadczenie płatnika, Oświadczenie emitenta oraz Zgłoszenie przesyłane w sposób,
o którym mowa w ust. 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Oświadczenia płatnika,
Oświadczenia emitenta oraz Zgłoszenia jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1)

zapewnia integralność przekazanego Oświadczenia płatnika, Oświadczenia emitenta
oraz Zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

2)

zawiera datę i godzinę przekazania Oświadczenia płatnika, Oświadczenia emitenta oraz
Zgłoszenia i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
Art. 26 ust. 7l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) w brzmieniu nadanym przez art.
2 pkt 32 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) minister właściwy do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania oświadczenia, o którym mowa w ust.
1ab, 7a i 7g, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7d pkt 2, za pomocą środków
komunikacji

elektronicznej,

uwzględniając

potrzebę

zapewnienia

bezpieczeństwa,

wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę
ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa
w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie określa
sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1.

oświadczenia emitenta o którym mowa w art. 26 ust. 1ab ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, zwanego dalej: „Oświadczeniem emitenta”;

2.

oświadczenia płatnika o którym mowa w art. 26 ust. 7a oraz ust 7g ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, zwanego dalej: „Oświadczeniem płatnika”;

3.

zgłoszenia o którym mowa w art. 26 ust. 7d pkt 2 w związku ust. 7e ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych , zwanego dalej: „Zgłoszenia”.

Rozporządzenie przewiduje, że Oświadczenia emitenta, Oświadczenia płatnika oraz
Zgłoszenia mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą
oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1).
Oświadczenia emitenta, Oświadczenia płatnika oraz Zgłoszenia przesyłane w przedstawiony
powyżej sposób powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 z 28.08.2014 r., str. 73), zwanego dalej „eIDAS”.
(§ 2 ust. 2). Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Oświadczenia płatnika,
Oświadczenia emitenta oraz Zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
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na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych (§ 2 ust. 3).
Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji
struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych Oświadczeń płatnika, Oświadczeń emitenta oraz
Zgłoszeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570,
z późn. zm.);
2) zawiera datę i godzinę przekazania Oświadczenia emitenta, Oświadczenia płatnika oraz
Zgłoszenia i stanowi dowód doręczenia dokumentu (§ 2 ust. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 3). w związku z wejściem
w życie z tym dniem przepisów upoważnienia, dodawanych przez art. 2 pkt 32 ustawy z dnia
... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej w zakresie podpisu
elektronicznego. Kwestia ta jest uregulowana w eIDAS. Projekt rozporządzenia nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017 poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
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Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu 21.09.2018 r.
przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
art. 26 ust. 7l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
Ministerstwo Finansów
o podatku dochodowym od osób prawnych
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.)
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
Nr 371 w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Rozwoju i Finansów w zakresie działów: budżet,
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
finanse publiczne i instytucje finansowe
22 694 38 86 filip.switala@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia, ma na celu wykonanie delegacji zawartej
art. 26 ust. 7l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do
określenia sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. oświadczenia emitenta o którym mowa w art. 26 ust. 1ab ustawy, zwanego dalej: „Oświadczeniem emitenta”.
2. oświadczenia płatnika o którym mowa w art. 26 ust. 7a oraz ust 7g ustawy, zwanego dalej: „Oświadczeniem płatnika”.
3. zgłoszenia o którym mowa w art. 26 ust. 7d pkt 2 w związku ust. 7e ustawy, zwanego dalej: „Zgłoszenia”,
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych
dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Oświadczenia oraz zgłoszenia będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej
odpowiadającej strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych oświadczeń i zgłoszeń będzie
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się stworzenie informatycznych rozwiązań, w tym aplikacji do wyłącznie
elektronicznego przesyłania oświadczeń oraz zgłoszeń.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Ministerstwo Finansów

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
Wzory informacji
o schematach podatkowych
(aplikacja) dostępne będą na
stronach internetowych
Ministerstwa Finansów.

1

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W zakresie rozporządzenia, jego stricte technicznych aspektów po stronie administracji publicznej, które muszą być
spełnione (przygotowanie środowiska internetowego, aplikacji) odstąpiono od przeprowadzania konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

1
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Łącznie
(0–10)
0
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Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych
informacje, w tym
realizowane w ramach przez Ministerstwo Finansów.
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Konieczność wypełnienia informacji o schematach podatkowych.
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
Brak.
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Brak.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na:
 środowisko naturalne;
 sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym
samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

36/09/ep

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku
o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Na podstawie art. 26b ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia.
§ 2. 1. Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia jest przesyłany za pomocą
oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
2. Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia przesyłany w sposób, o którym
mowa w ust. 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru wniosku o wydanie opinii
o stosowaniu zwolnienia jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1)

zapewnia integralność przekazanego wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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2)

zawiera datę i godzinę przekazania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 26b ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) w brzmieniu nadanym
przez art. 2 pkt 33 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...) minister właściwy do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o
wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności
danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym
dostępem. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa
w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozporządzenie określa sposób przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu
zwolnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej: „Wnioskiem”.
Rozporządzenie przewiduje, że Wnioski mogą być przesyłane środkami komunikacji
elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres
jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1).
Wnioski

przesyłane

w

przedstawiony

powyżej

sposób

powinny

być

opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253
z 28.08.2014 r., str. 73), zwanego dalej „eIDAS”. (§ 2 ust. 2). Struktura logiczna urzędowego
poświadczenia odbioru Wniosku jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych (§ 2 ust. 3).
Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji
struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych Wniosków zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.);
2) zawiera datę i godzinę przekazania Wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu
(§ 2 ust. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 3). w związku z wejściem
w życie z tym dniem przepisów upoważnienia, dodawanych przez art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia ... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej w zakresie podpisu
elektronicznego. Kwestia ta jest uregulowana w eIDAS. Projekt rozporządzenia nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu 18.09.2018 r.
przesyłania
za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej wniosku o wydanie opinii o stosowaniu
Źródło:
zwolnienia
Upoważnienie ustawowe
art. 26b ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1036, z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr 371 w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
Rozwoju i Finansów w zakresie działów: budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
22 694 38 86 filip.switala@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, ma na celu wykonanie delegacji zawartej art. 26b
ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162,
1291, 1629, 1669 i 1693), zwanej dalej „ustawą”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów
publicznych do określenia sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności
danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Wnioski będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej
strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych wniosków będzie dostępna w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się stworzenie informatycznych rozwiązań, w tym aplikacji do wyłącznie
elektronicznej wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Wzory informacji o schematach podatkowych
(aplikacja) dostępne będą na stronach
internetowych Ministerstwa Finansów.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Grupa
Ministerstwo Finansów

Wielkość
1

Źródło danych

W zakresie rozporządzenia, jego stricte technicznych aspektów po stronie administracji publicznej, które muszą być
spełnione (przygotowanie środowiska internetowego, aplikacji) odstąpiono od przeprowadzania konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Dochody ogółem
budżet państwa

1

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
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JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych
informacje, w tym
realizowane w ramach przez Ministerstwo Finansów.
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z… r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Brak.

0

Skutki
1

2

3

5

10

Konieczność wypełnienia informacji o schematach podatkowych.

Brak.

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Łącznie (0–10)

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na:
 środowisko naturalne;
 sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym
samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

54/09/kc

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku
o zwrot podatku
Na podstawie art. 28b ust. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o zwrot podatku, zwany dalej „Wnioskiem”.
§ 2. 1. Wniosek jest przesyłany za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego
na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Wniosek przesyłany w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Wniosku jest udostępniana
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1)

zapewnia integralność przekazanego Wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570);

2)
1)

zawiera datę i godzinę przekazania Wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW

–3–
UZASADNIENIE
Zgodnie art. 28b ust. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) w brzmieniu nadanym
przez art. 2 pkt 35 ustawy z dnia

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) minister właściwy do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot
podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym
wniosku, a także potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa
w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie określa
sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o zwrot podatku,
zwany dalej: „Wnioskiem”.
Rozporządzenie przewiduje, że Wnioski mogą być przesyłane środkami komunikacji
elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres
jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1).
Wnioski

przesyłane

w

przedstawiony

powyżej

sposób

powinny

być

opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253
z 28.08.2014 r., str. 73), zwanego dalej „eIDAS”. (§ 2 ust. 2). Struktura logiczna urzędowego
poświadczenia odbioru Wniosku jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych (§ 2 ust. 3).
Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji
struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych Wniosków zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
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publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570, z późn. zm.);
2) zawiera datę i godzinę przekazania Wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu
(§ 2 ust. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 3). w związku z wejściem
w życie z tym dniem przepisów upoważnienia, dodawanych przez art. 2 pkt 35 ustawy z dnia
... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej w zakresie podpisu
elektronicznego. Kwestia ta jest uregulowana w eIDAS. Projekt rozporządzenia nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2017 poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu 18.09.2018 r.
przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Źródło:
wniosku o zwrot podatku
Upoważnienie ustawowe
podstawie art. 28b ust. 15 ustawy z dnia 15 lutego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr 371 w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
Rozwoju i Finansów w zakresie działów: budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
22 694 38 86 filip.switala@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosku o zwrot podatku, ma na celu wykonanie delegacji zawartej art. 28b ust. 15 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i
1693), zwanej dalej „ustawą”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia
sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku, a także potrzebę
ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Wnioski będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej
strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych wniosków będzie dostępna w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się stworzenie informatycznych rozwiązań, w tym aplikacji do wyłącznie
elektronicznego przesyłania wniosków o zwrot podatku.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa
Ministerstwo Finansów

Źródło
danych

Oddziaływanie

1

Wzory informacji o schematach podatkowych
(aplikacja) dostępne będą na stronach
internetowych Ministerstwa Finansów.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W zakresie rozporządzenia, jego stricte technicznych aspektów po stronie administracji publicznej, które muszą być
spełnione (przygotowanie środowiska internetowego, aplikacji) odstąpiono od przeprowadzania konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

2

3

4

5

6

7

8

9

Łącznie (0–10)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dochody ogółem
budżet państwa

1

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

JST
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pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych
realizowane w ramach przez Ministerstwo Finansów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Brak

0

Skutki
1

2

3

5

10

Konieczność wypełnienia informacji o schematach podatkowych.

Brak

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Łącznie
(0–10)
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na:
 środowisko naturalne;
 sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym
samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

32/09-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
informacji o schemacie podatkowym
Na podstawie art. 86n § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej informacji o schemacie podatkowym, zwaną dalej: „informacją” lub informacji
o poinformowaniu o schemacie podatkowym, zwaną dalej: „informacją o poinformowaniu”.
§ 2. 1. Informacje oraz informacje o poinformowaniu są przesyłane za pomocą
oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
2. Informacje oraz informacje o poinformowaniu przesyłane w sposób, o którym mowa
w ust. 1, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji oraz informacji
o poinformowaniu jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej
weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:

1)

2

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771,
1000, poz. 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693.
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1)

zapewnia integralność przekazanych informacji lub informacji o poinformowaniu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

2)

zawiera datę i godzinę przekazania informacji lub informacji o poinformowaniu
i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2019 r.
MINISTER FINANSÓW
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 86n § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 22 ustawy z dnia ...
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. ...) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia sposób przesyłania informacji, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1
i 2, art. 86d § 2, 3 i 4, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, mając na uwadze usprawnienie wypełniania,
przekazywania i przetwarzania tych informacji, oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych w nich zawartych, ich ochrony
przed nieuprawnionym dostępem.
Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia
sposobu przesyłania informacji, wskazanych w dodawanym rozdziale 11a do ustawy.
Zgodnie z art. 86n ustawy, informacje, o których mowa w:
1) art. 86b § 1 i 6 (informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez promotora),
2) art. 86c § 1 i 2 (informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez korzystającego),
3) art. 86d § 2, 3 i 4 (informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez
wspomagającego),
4) art. 86f § 4 (informacja przekazywana przez promotora lub wspomagającego dot. danych
identyfikujących o korzystających) oraz
5) art. 86j § 1 (informacja przekazywana przez korzystającego) (dalej: Informacje)
– będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej
odpowiadającej strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych informacji
będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Rozporządzenie przewiduje, że Informacje mogą być przesyłane środkami komunikacji
elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres
jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2 ust. 1).
Informacje przesyłane w przedstawiony powyżej sposób powinny być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253
z 28.08.2014 r., str. 73), zwanego dalej „eIDAS”. (§ 2 ust. 2). Struktura logiczna urzędowego
poświadczenia odbioru Informacji jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych (§ 2 ust. 3).
Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji
struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanych Informacji lub Informacji o poinformowaniu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z pózn. zm.);
2) zawiera datę i godzinę przekazania Informacji lub Informacji o poinformowaniu i stanowi
dowód doręczenia dokumentu (§ 2 ust. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (§ 3). w związku z wejściem
w życie z tym dniem przepisów upoważnienia, dodawanych przez art. 3 pkt 22 ustawy z dnia
... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pózn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej w zakresie podpisu
elektronicznego. Kwestia ta jest uregulowana w eIDAS. Projekt rozporządzenia nie jest
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
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Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za

Data sporządzenia
31.08.2018 r.

pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o schemacie
podatkowym
Źródło:

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów

Upoważnienie ustawowe
art. 86n § 3 ustawy ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800,
z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Nr
371
w
wykazie
prac
Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
legislacyjnych Ministra Rozwoju
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
i Finansów w zakresie działów:
22 694 38 86 filip.switala@mf.gov.pl
budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji, ma na celu wykonanie delegacji
zawartej w art. 86n § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia
sposobu przesyłania informacji, wskazanych w dodawanym rozdziale 11a do ustawy.
Zgodnie z art. 86n ustawy, informacje, o których mowa w:
1) art. 86b § 1 i 6 (informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez promotora),
2) art. 86c § 1 i 2 (informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez korzystającego),
3) art. 86d § 2, 3 i 4 (informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez wspomagającego),
4) art. 86f § 4 (informacja przekazywana przez promotora lub wspomagającego dot. danych identyfikujących
o korzystających) oraz
5) art. 86j § 1 (informacja przekazywana przez korzystającego)
– będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze
logicznej. Struktura logiczna postaci elektronicznej tych informacji będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się stworzenie informatycznych rozwiązań, w tym aplikacji do wyłącznie
elektronicznego przesyłania informacji o schematach podatkowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Ministerstwo Finansów
1

Źródło danych

Oddziaływanie
Wzory informacji o schematach podatkowych
(aplikacja) dostępne będą na stronach
internetowych Ministerstwa Finansów.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W zakresie rozporządzenia, jego stricte technicznych aspektów po stronie administracji publicznej, które muszą być
spełnione (przygotowanie środowiska internetowego, aplikacji) odstąpiono od przeprowadzania konsultacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

0

1
0

2
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0

Łącznie (0–10)
0

–7–
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)

JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
Wszystkie prace techniczne związane z przygotowaniem rozwiązań informatycznych
informacje, w tym
realizowane w ramach przez Ministerstwo Finansów.
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł, ceny i średnich
stałe z … r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Konieczność wypełnienia informacji o schematach podatkowych.
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
Brak.
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Brak.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy

–8–
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Omówienie wpływu

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywiera wpływu na:
 środowisko naturalne;
 sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym
samym nie przewiduje się stosowania mierników tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

41-09-db

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia wzoru informacji zastępczej
Na podstawie art. 119zfk § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji zastępczej (IZ – 1) wraz z objaśnieniami co do sposobu
prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, stanowiący załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.119zfk § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 51 ustawy z dnia o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
……) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór informacji zastępczej, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej
wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, mając na uwadze umożliwienie
prawidłowego rozliczenia podatku, a także kierując się potrzebą ułatwienia zainteresowanym
poprawnego sporządzenia informacji zastępczej.
Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia
w drodze rozporządzenia wzoru informacji zastępczej.
Informacja zastępcza składana będzie w celu cofnięcia skutków unikania opodatkowania.
Zasadniczo w celu cofnięcia skutków unikania opodatkowania zainteresowany (strona
postępowania) składać będzie korektę deklaracji podatkowej. Jeśli jednak czynność unikania
opodatkowania wywołała taki stan rzeczy, w którym złożenie deklaracji lub korekty
deklaracji byłoby niezgodne z odrębnymi przepisami, w szczególności w razie zmiany formy
prawnej mającej wpływ na sposób opodatkowania, cofnięcie przez zainteresowanego
skutków unikania opodatkowania następować będzie poprzez złożenie informacji zastępczej.
Złożenie informacji zastępczej wywoływać będzie skutki prawne odpowiadające złożeniu
deklaracji. W informacji zainteresowany wskazywać będzie powód, dla którego nie jest
możliwe złożenie korekty deklaracji, w tym podatek którego dotyczy informacja zastępcza.
Z uwagi na fakt, że nie jest możliwe w sposób wyczerpujący przewidzenie wszystkich
sytuacji, w których powstawać będzie obowiązek przesłania informacji zastępczej zawiera
ona ogólnie opisane pola, w których zainteresowany wskazywać będzie wartości korygowane
oraz kwotą podatku do zapłaty w efekcie złożenia informacji zastępczej.
Niniejszy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega procedurze notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady
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Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – materia regulowana przedmiotowym
rozporządzeniem jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej w zakresie podpisu
elektronicznego. Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2017 poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr
190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. 2016 poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny.

Data sporządzenia
25.09.2018 r.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji
zastępczej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu

Źródło:
art. 119zfk § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz.
800, z późn. zm.)
Nr w wykazie prac:
UC135

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Dominik Kaczmarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu
Podatkowego, tel. 694 53 80
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie jest spełnieniem wymogu art. 119zfk § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), obligującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do
określenia w drodze rozporządzenia wzoru informacji zastępczej wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu
i miejsca jej składania. Wejście w życie rozporządzenia zaplanowane jest na dzień 1 stycznia 2019 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z planowanym z dniem 1 stycznia 2019 r. wejściem w życie zmienionej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, w której uregulowana została m.in. możliwość złożenia wniosku o cofnięcie skutków unikania
opodatkowania (dział IIIA rozdział 5 – cofniecie skutków unikania opodatkowania) zaistniała konieczność przygotowania
projektu rozporządzenia określającego wzór informacji zastępczej wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej
wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania.
Wzór informacji zastępczej (IZ-1), stanowiący załącznik do projektu rozporządzenia, ułatwi zainteresowanym poprawne
sporządzenie informacji zastępczej. Wzór ten zawiera również objaśnienia co do sposobu wypełnienia oraz terminu i miejsca
złożenia informacji zastępczej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
Potencjalna konieczność
składania
informacji
zastępczej na potrzeby
obliczenia podatku

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
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4
5
6
7
8

9

10

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Łącznie (0-10)
0
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0

0

0

0

0
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JST

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ceny stałe z …… r.)

1

budżet państwa

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

JST

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w
tym
wskazanie
źródeł
danych
i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie rozporządzenia może spowodować niewielki wzrost kosztów spowodowany tym, że
urzędy skarbowe będą musiały wydrukować informację zastępczą oraz poświęcić czas na
wprowadzenie danych z informacji zastępczych do systemów. Koszty te, będą stosunkowo niewielkie
dla budżetu państwa. Brak dodatkowych kosztów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
jednostek sektora finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W
ujęciu duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
ceny stałe z przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W
ujęciu duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w
tym
wskazanie
źródeł
danych
i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

5
0
0

10
0
0

Łącznie (0-10)
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Konieczność składania informacji zastępczej na potrzeby obliczenia podatku.
Konieczność składania informacji zastępczej na potrzeby obliczenia podatku..

brak
brak

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
X
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

X zwiększenie liczby dokumentów
X zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy.

2

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na wykonawczy charakter przedmiotowej regulacji ocena skutków projektu będzie uzależniona od ew. ewaluacji efektów
wprowadzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PRZEKAZUJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / PESEL składającego

3. Nr dokumentu

4. Status

IZ-1
INFORMACJA ZASTĘPCZA
5. Okres rozliczeniowy

6. Rok

Za

Składający:

Art. 119zfk §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”
Zainteresowany cofnięciem skutków unikania opodatkowania, o którym mowa w art. 119a §1 ustawy

Miejsce składania:

Organ podatkowy1.

Podstawa prawna:

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI ZASTĘPCZEJ
A.1. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI ZASTĘPCZEJ
5. Organ podatkowy, do którego adresowana jest informacja

6. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. złożenie informacji
 2. uzupełnienie informacji 2)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO
B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy zgłaszających będących osobami fizycznymi

** - dotyczy zgłaszających niebędących osobami fizycznymi

9. Nazwisko, pierwsze imię* / Nazwa pełna**

10. Numer i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość

11. Zagraniczny numer identyfikacyjny

12. REGON/KRS**

13. Kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość (numeru
Identyfikacyjnego)

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO
14. Kraj

15. Województwo

17. Gmina

16. Powiat

18. Ulica

21. Miejscowość

19. Nr domu
22. Kod pocztowy

20. Nr
lokalu

23. Poczta

C. DANE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
24. Oznaczenie sprawy oraz data
odbioru decyzji

25.

26. Okres (lata) objęte wnioskiem
o cofnięcie skutków
opodatkowania

27.

28. Powód, dla którego nie jest
możliwe złożenie korekty
deklaracji, w tym podatek którego
dotyczy informacja zastępcza

29.

IZ-1

(1)

1/2

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PRZEKAZUJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

D. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE KOREKTY
D. KORYGOWANE WARTOŚCI
31. Było

30. Opis
33

32. Powinno być

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

E. PODATEK DO ZAPŁATY
54. Wysokość podatku do zapłaty

F. PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO INFORMACJĘ ZASTĘPCZĄ
55. Imię i nazwisko zgłaszającego

57. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

56. Podpis osoby zgłaszającej

58. Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt ze zgłaszającym (nr telefonu, faksu, adres e-mail)

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfikator przyjmującego formularz

61. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia
1)

Ilekroć w informacji zastępczej jest mowa o organie podatkowym, w tym organie podatkowych do którego adresowana jest informacja zastępcza - oznacza to organ
podatkowy, o którym mowa w art. 13 ustawy.

Pouczenia

Termin złożenia informacji zastępczej wynika z art. 119zfk § 1 i 2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 54 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza informacja zastępcza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn.zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia …………..… r. (poz. …)

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

CIT-24
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH OD PRZYCHODU Z KWOTY
WYPŁAT Z ODSETEK ORAZ DYSKONTA Z EMISJI DANEJ SERII OBLIGACJI
za okres
21. Od (dzień-miesiąc-rok)

21. Do (dzień-miesiąc-rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna: Art. 21 ustawy z dnia
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej „ustawą”.
Składający:
Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, będący emitentami obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym
lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768), o terminie wykupu nie dłuższym niż 1 rok, którzy dokonali wyboru
opodatkowania na zasadach określonych w art. 17-19 ustawy.
Termin składania: Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, tj. do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano
przychód oraz w terminach szczególnych przewidzianych ustawą.
Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania (art. 4a
pkt 6 ustawy). 1

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja
5. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. złożenie deklaracji

❑2. korekta deklaracji

B. DANE PODATNIKA
B.1. OKREŚLENIE PODATNIKA
6. Nazwa pełna, nr KRS, REGON

B.2. DANE ADRESOWE PODATNIKA
7. Kraj

8. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

14. Nr lokalu

C. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA
Przychód z wypłaconych odsetek i dyskonta

18.

Seria obligacji z których deklarowany jest przychód

19.

Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych zł)

20.

zł,

gr

zł

D. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU2
Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych zł)

22.

Podstawę opodatkowania (poz. 20) należy pomnożyć przez 3%

zł

CIT-24(1)
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POLTAX

E.

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

PODPIS
PODATNIKA/OSÓB
REPREZENTOWANIA PODATNIKA

UPRAWNIONYCH

LUB

UPOWAŻNIONYCH

DO

27. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku
28. Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

29. Data sporządzenia zeznania (dzień - miesiąc – rok)

30. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz. 27

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
31. Uwagi urzędu skarbowego.

32. Identyfikator przyjmującego formularz

33. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia
1

Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego
wykonuje swoje zadania.
2

Zryczałtowany podatek wynosi 3% podstawy opodatkowania.

Pouczenia
W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z poz. 119 i 121-131 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
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Data sporządzenia
19.09.2018 r.

Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od Źródło: ustawa z dnia…………….
przychodu z emisji danej serii obligacji
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów.
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, ustawy-Ordynacja
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
podatkowa oraz o zmianie
Podsekretarza Stanu
niektórych innych ustaw.
Pan Filip Świtała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Nr w wykazie prac
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
……. w Wykazie Prac
Jarosław Szatański - Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w
Legislacyjnych dotyczącym
Ministerstwie Finansów, (22) 694-34-05, e-mail: jaroslaw.szatanski@mf.gov.pl
projektów rozporządzeń Ministra
Finansów.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie wzoru deklaracji wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

prawnych od przychodu z emisji danej serii obligacji.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Określenie wzoru formularza deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od
przychodu z emisji danej serii obligacji umożliwiają prawidłowe obliczenie przez podatnika wysokości podatku z tytułu
osiąganych przychodów z tytułu emisji danej serii obligacji opodatkowanych w sposób określony w przepisach art. 18–20
ww. ustawy ustawa z dnia …. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Udostępnianie przez administrację podatkową obowiązujących wzorów służących rozliczeniu podatku dochodowego jest
rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy, o których mowa w art. 3
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych osiągający

przychody z emisji danej serii
obligacji opodatkowane na
zasadach określonych w art. 1820 ww. ustawy o zmianie ustawy o

Wielkość
Dane o liczbie
podatników
będą dostępne
po zakończeniu
akcji
rozliczeniowej.

Źródło danych

Oddziaływanie
Nałożenie na
podmioty
obowiązków
informacyjnych w
zakresie osiąganych

przychodu z emisji
danej serii
obligacji.

podatku dochodowym od osób
fizycznych (…)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze względu na fakt, iż przepisy rozporządzenia, stanowią realizację przez ministra właściwego do spraw finansów

publicznych delegacji ustawowej, przewidzianej w art. 21 ustawy z dnia …. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw do określenia wzoru deklaracji o wysokości wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego
od osób prawnych od przychodu z emisji danej serii obligacji, należy odstąpić od przeprowadzenia konsultacji
publicznych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego przekazania do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.) z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia projekt
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z art. 346 TFUE.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub
Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
lub praw i obowiązków tych przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(wartości
wynikające z
operatów
szacunkowych z
2012 i 2013 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączni
e (010)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)

Źródła
finansowania

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego. Brak
wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. Opublikowany w rozporządzeniu wzór deklaracji,
o której mowa w art. 21 art. 21 ustawy z dnia………………. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawyOrdynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, będzie dostępny na stronach
internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z ……
r.)

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łączni
e (010)

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikromałych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne: projektowany formularz zastępuje formularz obecnie
istniejący, zatem projekt nie wpływa na zmianę obciążeń
regulacyjnych
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie
wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wzór deklaracji deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu z emisji
danej serii obligacji będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ocena efektów projektu nastąpi po zakończeniu akcji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za
2019 r.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób prawnych od przychodu z emisji danej serii obligacji

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia …

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. … ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób prawnych od przychodu z emisji danej serii obligacji (CIT-24), stanowiący załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie określa wzór deklaracji o wysokości dochodu z
niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w
tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z art. 30dh ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą PIT, na
podatników, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz podatników którzy nie mają na terytorium
Polski miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy),
nałożony został obowiązek składania urzędom skarbowym deklaracji o wysokości dochodu z
niezrealizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika
majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Istotą przepisów o exit tax jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków
kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w
tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej.
Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź
miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały
faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał
jurysdykcji podatkowej tego państwa. Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty
nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się
utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego
przed przeniesieniem.
Zgodnie z art. 30h ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, podatek od niezrealizowanych zysków wynosi 19% lub 3% podstawy
opodatkowania. Podstawę opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków stanowi
suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników
majątku. W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód
z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części).
Opodatkowaniu podatkiem exit tax podlega:
1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika
majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której
Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika
majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca
zamieszkania do innego państwa;
3) przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego
niż Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika
majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez zagraniczny zakład;
4) przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności
prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zakład.
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych delegacji ustawowej, przewidzianej w art. 30o ww. ustawy o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustawy.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu
w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego przekazania do uzgodnień z członkami
Rady Ministrów.
Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.) z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu
rozporządzenia projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z art.
346 TFUE.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców lub praw i obowiązków tych przedsiębiorców wobec
organów administracji publicznej.
Projektowane rozporządzenie nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie
podlega notyfikacji zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Nazwa projektu

Data sporządzenia
25.09.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości Źródło: z dnia 26 lipca 1991 r. o
rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej podatku dochodowym od osób
części, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1509 z późn. zm.), zwana dalej:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
ustawa PIT.
Ministerstwo Finansów.
Nr w wykazie prac
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
……. w Wykazie Prac
Podsekretarza Stanu
Legislacyjnych dotyczącym
Pan Filip Świtała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
projektów rozporządzeń Ministra
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Finansów.
Beata Karbownik - Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w
Ministerstwie Finansów, (22) 694-37-02, e-mail: beata.karbownik@mf.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków (PIT/NZ) oraz informacji o
wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonej w
państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od
niezrealizowanych zysków (PIT/NZI) obowiązujących w zakresie podaku dochodowego od osób fizycznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Określenie wzoru formularza deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków (PIT/NZ) oraz
informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku
od niezrealizowanych zysków (PIT/NZI) obowiązujących w zakresie podaku dochodowego od osób fizycznych
umożliwiają prawidłowe obliczenie przez podatnika wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z
niezrealizowanych zysków, w związku z:
1) przeniesieniem przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas
związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zmianą rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do
opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z
przeniesieniem jego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu do innego państwa;
3) przeniesieniem przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w
którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością
prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
4) przeniesieniem przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Udostępnianie przez administrację podatkową obowiązujących wzorów służących rozliczeniu podatku dochodowego jest
rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa
Podatnicy, o których mowa w art. 3
ust. 1 i art. 3 ust. 2 ustawy PIT
osiągający dochody z
niezrealizowanych zysków.

Wielkość
Dane o liczbie
podatników
będą dostępne
po zakończeniu
akcji
rozliczeniowej.

Źródło danych

Oddziaływanie
Nałożenie na
podmioty
obowiązków
informacyjnych w
zakresie osiąganych
dochodów z
niezrealizowanych
zysków.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze względu na fakt, iż przepisy rozporządzenia, stanowią realizację przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych delegacji ustawowej, przewidzianej w art. 30dh ustawy PIT do określenia wzoru deklaracji o wysokości
osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w
tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów
opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków obowiązujących w zakresie podaku
dochodowego od osób fizycznych, należy odstąpić od przeprowadzenia konsultacji publicznych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą jego przekazania do
uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.) z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia projekt
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z art. 346 TFUE.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub
Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
lub praw i obowiązków tych przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(wartości
wynikające z
operatów
szacunkowych z
2012 i 2013 r.)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe
jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączni
e (010)

pozostałe
jednostki
(oddzielnie)

Źródła
finansowania

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego. Brak
wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. Opublikowany w rozporządzeniu wzór deklaracji,
o której mowa w art. 30da ust. 14 ustawy i informacji, o której mowa w art. 30dg ust. 1 ustawy, będzie
dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z ……
r.)

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń

0

Skutki
1

2

3

5

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikromałych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy

10

Łączni
e (010)

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne: projektowany formularz zastępuje formularz obecnie
istniejący, zatem projekt nie wpływa na zmianę obciążeń
regulacyjnych

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie
wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezreazlizowanych zysków oraz informacji o wysokości wartości
rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonej w państwie
członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych
zysków obowiązujących w zakresie podaku dochodowego od osób fizycznych będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia
2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ocena efektów projektu nastąpi po zakończeniu akcji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2019 r.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Załącznik nr 2

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1 Numer Identyfikacji Podatkowej/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika

2. Nr formularza
└────┴────┘/└────┴────┘-

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Należy podać kolejny numer formularza w ogólnej liczbie wszystkich dołączanych przez
podatnika formularz.

PIT/NZI
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU,
W
TYM
PRZEDSIĘBIORSTWA
LUB
ZORGANIZOWANEJ
CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIKORSTWA, OKREŚLONA W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII
EUROPEJSKIEJ
DLA
CELÓW
OPODATKOWANIA
PODATKIEM
RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW W
ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36L
Wypełniają podatnicy, którzy uwzględnili w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od
dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da ustawy.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
9.

3. Nazwisko

4. Pierwsze imię

5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

B. DODATKOWE INFORMACJE
6. Kod kraju, w którym określona została wartość rynkowa składnika majątku

C. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU, W TYM
PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
1.
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Rok przeniesienia składnika majątku, o którym mowa w art. 30dg ustawy

8.

Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 30dg ustawy

9.

Wartość rynkowa została określona przez organ podatkowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

10.

zł,

❑ 1. tak
Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać datę i numer decyzji wydanej w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy
załączyć do niniejszej informacji). Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 10 zaznaczyli kwadrat 1

11.

Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą dla oszacowania
wartości rynkowej składnika majątku. Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 10 zaznaczyli kwadrat 2

12.

Miesiąc uznania wartości rynkowej, o której mowa w poz. 9 za koszt uzyskania przychodu w
rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych

13.

gr

❑ 2. nie

2.
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Rok przeniesienia składnika majątku, o którym mowa w art. 30dg ustawy

8.

Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 30dg ustawy

9.
zł,

Wartość rynkowa została określona przez organ podatkowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. tak
Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać
i numerprzez
decyzji
wydanej
w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy
Wartość
rynkowadatę
określona
organ
podatkowy
załączyć do niniejszej informacji). Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 10 zaznaczyli kwadrat 1)

gr

10.

❑ 2. nie

11.
32.

❑1. tak

❑2. nie
1/2

PIT/NZI
Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać datę i numer decyzji w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy załączyć do

zł

POLTAX

3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą dla oszacowania
wartości rynkowej składnika majątku. Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 10 zaznaczyli kwadrat 2

12.

Miesiąc uznania wartości rynkowej o której mowa w poz. 9 za koszt uzyskania przychodu w
rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych

13.

Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Rok przeniesienia składnika majątku, o którym mowa w art. 30dg ustawy

8.

Wartość rynkowa składnika majątku, o który mowa w art. 30dg ustawy

9.

Wartość rynkowa została określona przez organ podatkowy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

10.

Jeśli wartość rynkową określił organ podatkowy państwa, z którego składnik został sprowadzony,
należy wskazać datę i numer decyzji wydanej w sprawie oraz organ orzekający (decyzję należy
załączyć do niniejszej informacji). Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 10 zaznaczyli kwadrat 1)

11.

Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą dla oszacowania
wartości rynkowej składnika majątku. Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 10 zaznaczyli kwadrat 2

12.

Miesiąc uznania wartości rynkowej o której mowa w poz. 9 za koszt uzyskania przychodu w
rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych

13.

❑ 1. tak

PIT/NZI

2/2

❑ 2. nie

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia …………..… r. (Dz. U. poz. …) Załącznik nr 1

POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Numer Identyfikacji Podatkowej/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

PIT/NZ
DEKLARACJA
O
WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO
DOCHODU
Z
NIEZREALIZOWANYCH
ZYSKÓW
PRZEZ
PODATNIKA
PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

4. Data powstania obowiązku
podatkowego
(dzień-miesiąc-rok)

5. Data składania deklaracji
(dzień-miesiąc-rok)

6. Numer składanej w roku podatkowym
1
deklaracji

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘/└────┴────┘-

Art. 30da ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn.
zm.), zwana dalej „ustawą”.
Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w
rozdziale 6a ustawy.
Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie podatkowe od dochodu z niezrealizowanych
zysków (art. 30da ust. 14 ustawy).
Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej: „urzędem”.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
7. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja2
8. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. złożenie deklaracji

❑2. korekta deklaracji

3

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA4
9.

9. Nazwisko

10. Pierwsze imię

11. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘───┴

13. Województwo

12. Kraj
15. Gmina

16. Ulica

19. Miejscowość

14. Powiat
17. Nr domu

18. Nr lokalu

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.2.
ADRES PODATNIKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ REZYDENCJI PODATKOWEJ LUB STAŁEGO ZAKŁADU
5
22. Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego
24. Kraj

25. Miejscowość

27. Ulica

23. Nr identyfikacyjny
26. Kod pocztowy

28. Nr domu

29. Nr lokalu

C. PRZYCHODY DOTYCZĄCE NIEZREALIZOWNYCH ZYSKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 30DA–30DH USTAWY
C.1. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART. 3
UST. 1 LUB 2 USTAWY, ZGODNIE Z ART. 30DA UST. 2 PKT 1 USTAWY (wypełnia podatnik, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 lub 2 ustawy (o nieograniczonym lub ograniczonym obowiązku podatkowym), jeżeli w wyniku przeniesienia składnika majątku
poza terytorium kraju, Rzeczpospolita Polska traci prawo w całości lub w części do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku)

C.1.1. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 19%
Wartość rynkowa składników majątku, o których mowa w art. 30da ust. 2 pkt 1, obliczone
zgodnie z art. 30da ust. 8 ustawy
Wartość podatkowa wykazanych w poz. 30 składników majątku, ustalona zgodnie z art. 30da
ust.10 ustawy

30.

Dochód z niezrealizowanych zysków obliczony zgodnie z art. 30da ust. 7 ustawy.
Należy od kwoty z poz. 30 odjąć kwotę z poz. 31. W razie gdy różnica jest ujemna należy
wpisać zero.

32.

Należny podatek dochodowy, tj. 19% od kwoty z poz.32

33.

zł,

gr

31.
zł,

zł,

gr

gr
zł

PIT/NZ

zł
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POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK / PODATNIK / SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

C.1.2. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 3%
Wartość rynkowa składników majątku, o których mowa w art. 30da ust. 2 pkt 1, obliczone
zgodnie z art. 30da ust. 8 ustawy

34.

Należny podatek dochodowy, tj. 3% od kwoty z poz.34

35.

zł,

gr

zł

C.2. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU W PRZYPADKU ZMIANY REZYDENCJI
PODATKOWEJ, PRZEZ PODATNIKA O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 1 USTAWY
C.2.1. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 19%
Wartość rynkowa składników majątku, o których mowa w art. 30da ust. 2 pkt 2, obliczone
zgodnie z art. 30da ust. 8 ustawy

zł

36.
zł,

Wartość podatkowa wykazanych w poz. 38 składników majątku, ,ustalona zgodnie z art. 30da
ust. 10 ustawy

37.

Dochód z niezrealizowanych zysków obliczony zgodnie z art. 30da ust. 7 ustawy.
Należy od kwoty z poz. 36 odjąć kwotę z poz. 37. W razie gdy różnica jest ujemna należy wpisać
zero.

38.

Należny podatek dochodowy, tj. 19% od kwoty z poz. 38

39.

zł,

zł,

gr

gr

gr
zł

C.2.2. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 3%
Wartość rynkowa składników majątku, o których mowa w art. 30da ust. 2 pkt 2, obliczone
zgodnie z art. 30da ust. 8 ustawy

40.

zł
zł,

Należny podatek dochodowy, tj. 3% od kwoty z poz. 40

gr

41.
zł

C.3. KWOTA DO ZAPŁATY
Suma kwot z poz. 33, 35, 39 i 41

42.
zł,

gr
zł

D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W poz. 43 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
43.

E. PODPIS PODATNIKA/PEŁNOMOCNIKA
45. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

44. Podpis podatnika

Objaśnienia
1

Należy podać kolejny numer składanej w roku podatkowym deklaracji PIT/NZ o wysokości osiągniętego dochodu z niezrealizowanych zysków przez podatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych.
2
Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym (w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowana jest deklaracja) – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy
którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
3
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
4
Dotyczy podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, który przeniósł do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością
prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku przeniesienia składnika majątku Rzeczpospolita Polska traci w całości lub w części prawo do
opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością podatnika. Dotyczy także podatnika, który
dokonał nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, wniesienia składnika majątku do
podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia – jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości lub w części prawo
do opodatkowania dochodu ze zbycia tego składnika majątku.
5
Dotyczy podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, który przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczypospolita Polska państwa,
w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład , składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez zagraniczny zakład oraz podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, który przenosi do innego państwa całość lub część działalności prowadzonej
dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

PIT/NZ
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia

.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych
zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych
Na podstawie art. 30dh ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1)

deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ),
stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej
dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych
zysków (PIT/NZI), stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych

dochodów od dnia 1 stycznia 2019 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

MINISTER FINANSÓW

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629,
1669 i 1693.

