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Ordynacja podatkowa 

 

z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) 

 

 

 

Dział IIA. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych. 32)  

 

 

Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia]  

 

§ 1. 33)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany w niniejszym dziale „organem właściwym w sprawie porozumienia”, 
na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem 
krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, 
oraz potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transferowych w uznanych przez ten organ warunkach, w tym 
określa:  

 

1)  profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione 

funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa; 

 

2) 34)  algorytm kalkulacji ceny transferowej;  

 

3) 35)  inne reguły stosowania metody ustalania cen transferowych.  

 

§ 2. Organ właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków 
ustalonych w umowie o podziale kosztów zawartej z powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, jakie 
ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, w tym: 

 

1)  profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, obejmujący w 

szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa; 

 

2)  algorytm podziału kosztów; 

 

3)  inne reguły podziału kosztów. 
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§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia. 

 

Art. 20b [Porozumienie dwustronne i wielostronne] Na wniosek podmiotu krajowego, w sprawach, 

o których mowa w art. 20a, organ właściwy w sprawie porozumienia może porozumiewać się z 

władzą podatkową właściwą dla podmiotu zagranicznego powiązanego z podmiotem krajowym 

(porozumienie dwustronne) lub władzami podatkowymi właściwymi dla podmiotów zagranicznych 

powiązanych z podmiotem krajowym (porozumienie wielostronne), w przypadku gdy warunki, o 

których mowa w art. 20a § 1, dotyczą podmiotu lub podmiotów zagranicznych. 

 

Art. 20c [Transakcje nieobjęte decyzją w sprawie porozumienia] Decyzji w sprawie porozumienia 

nie wydaje się w zakresie transakcji: 

 

1)  zakończonych przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 20a; 

 

2)  rozpoczętych przed dniem złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a, a które w dniu złożenia wniosku są objęte 

postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem 
administracyjnym. 

 

Art. 20d [Postępowanie w razie niewyrażenia zgody]  

 

§ 1. W przypadku gdy władza podatkowa właściwa dla podmiotu zagranicznego nie wyraża zgody na zawarcie 
porozumienia lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo niewyrażenia takiej zgody w terminie 6 miesięcy od dnia 
wystąpienia o nią, organ właściwy w sprawie porozumienia zawiadamia o tym wnioskodawcę. 

 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, wnioskodawca może w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia: 

 

1)  wycofać wniosek o zawarcie porozumienia - za zwrotem połowy wniesionej opłaty; 

 

2)  zmienić wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o zawarcie porozumienia jednostronnego - za 

zwrotem jednej czwartej wniesionej opłaty; 

 

3)  zmienić wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego, jeżeli 

władza podatkowa tylko jednego państwa wyraża zgodę na zawarcie porozumienia - za zwrotem jednej czwartej wniesionej 
opłaty; 

 

4)  zaakceptować zawarcie porozumienia dwustronnego lub wielostronnego bez uwzględnienia tych podmiotów 

zagranicznych powiązanych, których dotyczą przeszkody wymienione w § 1 - bez zmiany wysokości opłaty. 

 

Art. 20e [Wyjaśnienie wątpliwości] Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a, podmiot 

zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się do organu właściwego w sprawie 

porozumienia o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w 
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indywidualnej sprawie, w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych 

informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i 

czasu jego obowiązywania. 

 

Art. 20f [Obowiązek wskazania wybranej metody ustalania ceny transakcyjnej]  

 

§ 1. 36)  W sprawach, o których mowa w art. 20a § 1, wnioskujący obowiązany jest do wskazania wybranej metody ustalania 
ceny transferowej, w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz 
warunków, o których mowa w art. 20a § 1, wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione 
propozycje, w tym:  

 

1) 37)  opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu wniosku, w szczególności do 

wskazania:  
 a)  algorytmu kalkulacji ceny transferowej,  
 b)  prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transferowej,  
 c)  analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transferowej;  

 

2) 38)  okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transferowej, w szczególności:  
 a)  warunków ustalonych między podmiotami, w tym opisu przebiegu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, która 

ma być przedmiotem decyzji, o której mowa w art. 20a § 3,  
 b)  analizy aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych wnioskujących o wydanie decyzji w sprawie porozumienia, a 

także opisu przewidywanych kosztów związanych z transakcją, o której mowa w lit. a,  
 c)  opisu strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 20 § 1, i innych okoliczności, jeżeli ta 

strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę transferową,  
 d)  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych 

dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia 
kalkulacji ceny transferowej,  
 e)  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów, o których mowa w art. 20a § 1, oraz opisu 

stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej;  

 

3)  dokumentów mających istotny wpływ na warunki, o których mowa w art. 20a § 1, w szczególności tekstów umów, 

porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary podmiotów powiązanych; 

 

4)  propozycji okresu obowiązywania porozumienia wraz ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia 

rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku; 

 

5)  wykazu podmiotów powiązanych, biorących udział w ustalaniu warunków, wraz z ich pisemną zgodą na przedłożenie 

organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu decyzji w sprawie 
porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień; 

 

6) 39)  opisu założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlenia cen transferowych 

zgodnie z zasadą ceny rynkowej.  

 

§ 2. Wnioskujący o zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 20a § 2, jest obowiązany do przedstawienia propozycji 
warunków, o których mowa w art. 20a § 2, wraz z uzasadnieniem i dokumentami mającymi wpływ na przedstawione 
propozycje, w tym: 
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1)  wybranej metody podziału kosztów; 

 

2) 40)  opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu decyzji w sprawie porozumienia, w 

szczególności do wskazania:  
 a)  algorytmu podziału kosztów,  
 b)  prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transferowej,  
 c)  analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transferowej;  

 

3) 41)  okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transferowej, w szczególności:  
 a)  warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi w związku z zawarciem umowy o podziale kosztów, w tym 

zasad przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o podziale kosztów,  
 b)  analizy aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych, które mają być objęte decyzją w sprawie porozumienia,  
 c)  opisu przewidywanych kosztów i wartości wkładów związanych z przedmiotem wniosku,  
 d)  opisu strategii gospodarczej podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 20a § 2, i innych okoliczności, jeżeli ta 

strategia lub te okoliczności mają wpływ na algorytm podziału kosztów,  
 e)  danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych 

dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia 
kalkulacji ceny transferowej,  
 f)  struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów, z którymi została zawarta umowa o podziale 

kosztów, oraz opisu stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej;  

 

4) 42)  dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transferowej, w szczególności tekstów umów, porozumień i 

innych dokumentów wskazujących na zamiary podmiotów powiązanych;  

 

5)  propozycji okresu obowiązywania decyzji wraz ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się 

od dnia złożenia wniosku; 

 

6)  wykazu podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, wraz z ich zgodą na 

przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących porozumienia i złożenia 
niezbędnych wyjaśnień; 

 

7)  opisu założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność wskazanej we wniosku metody podziału kosztów do 

dokładnego odzwierciedlenia zasady ceny rynkowej, w szczególności warunków przystąpienia do umowy i odstąpienia od 
umowy o podziale kosztów. 

 

Art. 20g [Procedura wyjaśniania wątpliwości]  

 

§ 1.43)  W razie istnienia wątpliwości dotyczących wybranej przez wnioskującego metody ustalania ceny transferowej i zasad 
jej stosowania lub wątpliwości do treści dokumentów załączonych do wniosku, organ właściwy w sprawie porozumienia 
zwraca się o wyjaśnienie tych wątpliwości lub przedłożenie dokumentów uzupełniających.  

 

§ 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, o których mowa w § 1, organ właściwy w sprawie porozumienia może organizować 
spotkanie uzgodnieniowe. 

 

§ 3. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół. Przebieg spotkania uzgodnieniowego może być ponadto 
utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. 
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Art. 20h [Zmiana propozycji wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej]  

 

§ 1.44)  Do czasu wydania decyzji w sprawie porozumienia wnioskodawca może zmienić, z zastrzeżeniem § 2, propozycję 
wyboru metody ustalania ceny transferowej lub warunków, o których mowa w art. 20a.  

 

§ 2.45)  Jeżeli w toku postępowania organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, że przedstawione przez 
wnioskodawcę warunki różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, lub istnieją inne 
przeszkody, które nie pozwalają na zaakceptowanie metody ustalania ceny transferowej lub metody podziału kosztów lub 
warunków, o których mowa w art. 20a, zawiadamia o tych przeszkodach wnioskodawcę. Zawiadomienie powinno zawierać 
uzasadnienie faktyczne i prawne. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić 
wniosek lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.  

 

§ 3. W przypadku wycofania wniosku po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 2, organ właściwy w sprawie 
porozumienia wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie porozumienia, wskazując przeszkody zawarcia 
porozumienia przedstawione w zawiadomieniu. Decyzję tę przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego i 
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym dla wnioskodawcy. 

 

Art. 20i [Decyzja w sprawie porozumienia]  

 

§ 1.(uchylony) 

 

§ 1a. Decyzja w sprawie porozumienia nie może dotyczyć okresu sprzed dnia złożenia wniosku. 

 

§ 2. Organ właściwy w sprawie porozumienia niezwłocznie doręcza odpis decyzji, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, 
również podmiotowi powiązanemu z wnioskodawcą, wskazanemu w decyzji w sprawie porozumienia. 

 

§ 2a. Decyzję, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, doręcza się naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu 
celno-skarbowego właściwym dla podmiotów krajowych, o których mowa w art. 20a. 

 

§ 3.(uchylony) 

 

§ 4. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lat. 

 

§ 5. Decyzja, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, może być odnawiana na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat, na wniosek 
podmiotu krajowego, o którym mowa w art. 20a, jeżeli elementy decyzji, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, nie uległy 
istotnej zmianie. Wniosek w sprawie odnowienia decyzji powinien być złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem 
okresu obowiązywania decyzji, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, i powinien zawierać opis zmian elementów tej decyzji 
wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 6. Odnowienie decyzji w sprawie porozumienia następuje w drodze decyzji. 

 

§ 7. Początkiem terminu obowiązywania decyzji, o której mowa w § 6, jest dzień następujący po dniu, w którym upłynął 
termin obowiązywania odpowiednio decyzji, o której mowa w § 6 lub art. 20a § 3. 
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Art. 20j [Postępowanie w sprawie porozumienia jednostronnego]  

 

§ 1. Postępowanie w sprawie, o której mowa w art. 20a, powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia, z zastrzeżeniem § 2 i 3. 

 

§ 2. Postępowanie w sprawie porozumienia dwustronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w ciągu roku od dnia jego wszczęcia. 

 

§ 3. Postępowanie w sprawie porozumienia wielostronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

 

Art. 20k [Zmiana, uchylenie decyzji w sprawie porozumienia]  

 

§ 1.46)  W przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodującej rażącą nieadekwatność wyboru metody ustalania ceny 
transferowej lub warunków, o której mowa w art. 20a, decyzja w sprawie porozumienia oraz decyzja, o której mowa w art. 
20i § 6, może być zmieniona lub uchylona przez organ właściwy w sprawie porozumienia przed upływem ustalonego okresu 
jej obowiązywania. Zmiana lub uchylenie decyzji następuje na wniosek strony lub z urzędu.  

 

§ 2. Postępowanie wszczęte na wniosek strony: 

 

1)  w sprawie zmiany decyzji powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od 

dnia jego wszczęcia; 

 

2)  w sprawie uchylenia decyzji powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od 

dnia jego wszczęcia. 

 

Art. 20l [Wygaśnięcie decyzji]  

 

§ 1.47)  W przypadku niestosowania w okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia lub decyzji, o której mowa w 
art. 20i § 6, metody ustalania ceny transferowej lub niespełnienia warunków, określonych w tej decyzji, organ właściwy w 
sprawie porozumienia stwierdza z urzędu wygaśnięcie tej decyzji.  

 

§ 2. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, o której mowa w § 1, wywołuje skutki prawne od dnia doręczenia decyzji, której 
wygaśnięcie stwierdza. 

 

Art. 20m [Wniosek o uznanie prawidłowości wyboru]  

 

§ 1. Wniosek, o którym mowa w art. 20a, art. 20b oraz w art. 20i § 5, podlega opłacie wpłacanej na rachunek organu 
właściwego w sprawie porozumienia, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
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§ 2. Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem 
porozumienia, przy czym dla porozumienia: 

 

1)  jednostronnego:  
 a)  dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych - wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,  
 b)  dotyczącego podmiotu zagranicznego - wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł;  

 

2)  dwustronnego lub wielostronnego - wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł. 

 

§ 3. Wysokość opłaty od wniosku o odnowienie decyzji stanowi odpowiednio połowę wysokości opłaty należnej od wniosku, 
o którym mowa w art. 20a lub art. 20b. 

 

§ 4. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych transakcji lub przedmiotów umowy o podziale kosztów, opłatę 
pobiera się od każdej transakcji przedstawionej we wniosku lub każdego przedmiotu umowy o podziale kosztów. 

 

Art. 20n [Opłata uzupełniająca]  

 

§ 1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumienia organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, iż 
wartość transakcji, która może być przedmiotem porozumienia, została we wniosku podana w zaniżonej wysokości, organ 
ten ustala wysokość opłaty uzupełniającej, obliczonej zgodnie z art. 20m § 2. 

 

§ 2. Na postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej służy zażalenie. 

 

Art. 20o [Dochód budżetu państwa] Opłaty, o których mowa w art. 20m i art. 20n, stanowią dochód 

budżetu państwa. 

 

Art. 20p [Koszty postępowania] Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, 

obciążają wnioskodawcę. 

 

Art. 20q [Odpowiednie stosowanie przepisów] W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale 

stosuje się odpowiednio przepisy działu IV. 

 

Art. 20r [Odpowiednie stosowanie] Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio w 

stosunkach pomiędzy podmiotem mającym siedzibę lub zakład na terytorium jednego państwa a jego 

zagranicznym zakładem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku 

dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przypisania 

części dochodu do podmiotu krajowego. 
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 32)   Tytuł działu IIA zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 33)   Art. 20a § 1 zdanie wstępne zmienione ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 34)   Art. 20a § 1 pkt 2 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 35)   Art. 20a § 1 pkt 3 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 36)   Art. 20f § 1 zdanie wstępne zmienione ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 37)   Art. 20f § 1 pkt 1 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 38)   Art. 20f § 1 pkt 2 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 39)   Art. 20f § 1 pkt 6 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 40)   Art. 20f § 2 pkt 2 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 41)   Art. 20f § 2 pkt 3 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 42)   Art. 20f § 2 pkt 4 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 43)   Art. 20g § 1 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 44)   Art. 20h § 1 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 45)   Art. 20h § 2 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 46)   Art. 20k § 1 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

 47)   Art. 20l § 1 zmieniony ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która wchodzi w życie 1.01.2019 r. 

                                                


