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Szanowni Państwo, 
 
Tak jak informowaliśmy Państwa już niejednokrotnie, od 1 stycznia 2017 r. weszły  
w życie nowe regulacje dotyczące cen transferowych. Tym razem chcielibyśmy zwrócić Państwa 
szczególną uwagę na to, kto jest odpowiedzialny za złożenie oświadczenia potwierdzającego 
sporządzenie dokumentacji podatkowej. 
 
 
Obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia o sporządzeniu przez podatnika kompletnej dokumentacji 
cen transferowych (przykładowy wzór oświadczenia) wprowadzony został nowododanym art. 9a ust. 7 
UPDOP. Zgodnie z ww. przepisem, oświadczenie takie powinno zostać złożone wraz z zeznaniem 
podatkowym CIT-8 w terminie przewidzianym do złożenia takiego zeznania. Tym samym dla podatników, 
których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszym terminem na złożenie takiego 
oświadczenia będzie 31 marca 2018 r. 
 
Trudności może budzić jednak wskazanie osoby zobowiązanej do podpisania przedmiotowego oświadczenia. 
Przepisy UPDOP nie wskazują bowiem w sposób bezpośredni, na kim spoczywa taki obowiązek.  
Niemniej, w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej ww. przepis, czytamy: Zagadnienia dotyczące 
polityki cen transakcyjnych dotykają szeregu zagadnień z rachunkowości zarządczej, decyzji strategicznych 
grupy. Dlatego wiarygodne potwierdzenie kompletności sporządzonej dokumentacji podatkowej możliwe jest 
wyłącznie z poziomu zarządu podmiotu krajowego. Dlatego też, naszym zdaniem, należy przyjąć, iż osobą 
zobowiązaną do podpisania oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych może być jedynie 
członek zarządu i nie może on scedować przedmiotowego obowiązku na inną osobę.  
 
W tym miejscu należy również wspomnieć o odpowiedzialności karnej skarbowej występującej w sytuacji 
niezłożenia takiego oświadczenia w terminie, bądź złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.  
Wprawdzie kwalifikacja tego rodzaju czynów nie jest w przepisach jednoznacznie uregulowana, ale trzeba się 
liczyć z tym, że tego rodzaju uchybienia mogą być potraktowane przez organy podatkowe tak samo jak 
nieterminowe złożenie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, bądź złożenie informacji 
nieprawdziwej. Tego rodzaju czyny podlegają karze grzywny (art. 80 §1 i §3 ustawy Kodeks karny skarbowy). 
 
Podsumowując, obowiązek podpisania oświadczenia potwierdzającego przygotowanie przez podatnika 
kompletnej dokumentacji cen transferowych ciąży na członkach zarządu i nie może zostać scedowany na inną 
osobę. Do rzetelnego i terminowego wywiązywania się z nowych powinności powinien natomiast skutecznie 
skłaniać szeroki katalog kar możliwych do zastosowania w przypadku niedopełnienia przedmiotowego 
obowiązku. 

http://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/media/ceny-transferowe/wzory/201707_przyklad_oswiadczenia_o_kompletnosci_dokumentacji_cen.pdf
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być 
rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka 
Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji,  
porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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   RSM Poland BLOG    

Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. 
Zapraszamy do lektury! 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do 
wielkości sieci niezależnych firm 
doradczych i audytorskich, która posiada 
ponad 800 biur w ponad 120 krajach  
i zatrudnia więcej niż 41.000 specjalistów 
na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 
1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną 
wiedzę i doświadczenie. Udało nam się także 
stworzyć unikatowy zespół najlepszych 
specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których 
potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, 
dlatego oferujemy im kompleksową obsługę 
dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. 
To nasi klienci decydują o wachlarzu 
naszych usług, a my dajemy im możliwość 
rozwoju i wzrostu na każdym etapie ich 
działalności. Z wieloletniego doświadczenia 
wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 

http://www.rsmpoland.pl/en/blog
https://www.linkedin.com/company/743422?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:2-1-4,tarId:1435233970134,tas:rsm%20pl
https://www.facebook.com/RSMpoland?fref=ts
https://twitter.com/RSM_pl

