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Ustawa  

z dnia 16 października 2019 r. 

o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego  

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych 

 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200) 

 

 

Dział III. Postępowanie w sprawie uprzednich porozumień cenowych. 

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne. 

 

Art. 81 [Objaśnienie pojęć ustawowych] Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 

 

1) uprzednim porozumieniu cenowym - rozumie się przez to decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa 

transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane; 

2) właściwym organie zagranicznym - rozumie się przez to władzę podatkową właściwą w sprawach wydawania 

uprzednich porozumień cenowych dla zagranicznego podmiotu powiązanego. 

 

Art. 82 [Odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej]  

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji 

podatkowej. 

 

Rozdział 2. Wydawanie uprzednich porozumień cenowych. 

 

Art. 83 [Uprzednie porozumienie cenowe dotyczące transakcji kontrolowanej] 

 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek krajowego podmiotu powiązanego wydaje uprzednie 

porozumienie cenowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w dokonaniu której uczestniczy ten krajowy podmiot 

powiązany. 

2. Uprzednie porozumienie cenowe określa w szczególności: 

1) transakcję kontrolowaną objętą uprzednim porozumieniem cenowym oraz podmioty powiązane uczestniczące 

w jej dokonaniu; 

2) profil funkcjonalny podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, 

obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa; 

3) metodę weryfikacji ceny transferowej; 

4) sposób kalkulacji ceny transferowej; 

5) założenia krytyczne, na podstawie których przyjęto, że metoda wskazana w pkt 3 w dokładny sposób 

odzwierciedla cenę transferową; 

6) zakres indywidualnych informacji do wskazania w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia 

cenowego. 

 

Art. 84 [Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego dotyczący przyszłej transakcji 

kontrolowanej] 

 

1. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może złożyć również osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub 
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zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany 

prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego dotyczy 

przyszłej transakcji kontrolowanej, która ma być zawarta pomiędzy wnioskodawcą a krajowym podmiotem 

powiązanym, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uprzednie porozumienie cenowe jest wydawane dla utworzonego 

krajowego podmiotu powiązanego. 

4. W przypadku gdy krajowy podmiot powiązany nie zostanie utworzony do dnia, w którym możliwe byłoby 

wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawiesza postępowanie 

w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podejmuje 

zawieszone postępowanie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utworzeniu krajowego podmiotu powiązanego 

albo rezygnacji z jego utworzenia. 

 

Art. 85 [Transakcje kontrolowane wyłączone z uprzedniego porozumienia cenowego]  

 

Uprzedniego porozumienia cenowego nie wydaje się w zakresie transakcji kontrolowanych: 

1) zakończonych przed dniem złożenia wniosku; 

2) rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku, które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem 

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

za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy poprzedzających rok podatkowy, w 

którym złożono wniosek. 

 

Art. 86 [Jednostronne uprzednie porozumienie cenowe] 

 

W przypadku gdy transakcja kontrolowana została zawarta: 

1) wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, 

2) pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym i krajowy podmiot 

powiązany nie wystąpił z wnioskiem o porozumienie z właściwym organem zagranicznym 

- Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje jednostronne uprzednie porozumienie cenowe. 

 

Art. 87 [Porozumienie dwustronne; porozumienie wielostronne] 

 

W przypadku gdy transakcja kontrolowana została zawarta pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a 

zagranicznym podmiotem powiązanym, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek krajowego podmiotu 

powiązanego, porozumiewa się z jednym właściwym organem zagranicznym (porozumienie dwustronne) lub 

więcej niż jednym właściwym organem zagranicznym (porozumienie wielostronne). 

 

Art. 88 [Postępowanie wnioskodawcy w razie niewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia] 

 

1. W przypadku gdy właściwy organ zagraniczny nie wyraża zgody na zawarcie porozumienia dwustronnego albo 

porozumienia wielostronnego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo niewyrażenia takiej zgody w terminie 

6 miesięcy od dnia wystąpienia o jej wyrażenie, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawiadamia o tym 

wnioskodawcę. 

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

zawiadomienia: 

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

2) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o wydanie jednostronnego uprzedniego 

porozumienia cenowego - za zwrotem jednej czwartej wniesionej opłaty; 
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3) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego, 

jeżeli właściwy organ zagraniczny tylko jednego państwa wyraża zgodę na zawarcie porozumienia - za zwrotem 

jednej czwartej wniesionej opłaty; 

4) zaakceptować zawarcie porozumienia dwustronnego albo porozumienia wielostronnego bez uwzględnienia 

zagranicznych podmiotów powiązanych, których dotyczą przesłanki wymienione w ust. 1 - bez zmiany wysokości 

opłaty. 

 

Art. 89 [Prawo do wyjaśnienia wątpliwości] 

 

1. Przed złożeniem wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego podmiot zainteresowany wydaniem 

uprzedniego porozumienia cenowego może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wyjaśnienie 

wątpliwości dotyczących zawierania takiego porozumienia w indywidualnej sprawie, w szczególności zakresu 

niezbędnych informacji oraz przypuszczalnego terminu wydania uprzedniego porozumienia cenowego. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, o których mowa w ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

zorganizować spotkanie wstępne. 

 

Art. 90 [Zawartość wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego] 

 

1. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego zawiera: 

1) informacje dotyczące wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu 

transakcji kontrolowanej, w szczególności: 

a) opis podstawowej działalności wnioskodawcy, w tym: 

- wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności, 

- wskazanie rynków geograficznych, na których wnioskodawca prowadzi działalność, - opis branży i otoczenia 

rynkowego, w ramach których wnioskodawca prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków 

ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów, 

- opis strategii gospodarczej, 

b) wykaz pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, wraz ze 

wskazaniem siedziby lub miejsca ich zarządu, numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - innego 

numeru identyfikacyjnego wraz z określeniem jego rodzaju, a także przedmiotu prowadzonej przez nich 

działalności, 

c) opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych 

uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, 

d) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do transakcji 

kontrolowanej, stosowanych przez wnioskodawcę i pozostałe podmioty powiązane uczestniczące w dokonaniu 

transakcji kontrolowanej; 

2) informacje dotyczące transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem, w tym: 

a) wskazanie, czy transakcja kontrolowana stanowi transakcję już rozpoczętą czy przyszłą transakcję, w tym 

przyszłą transakcję, o której mowa w art. 84 ust. 2, 

b) przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej, 

c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, 

zawierającą opis: 

- wykonywanych funkcji, w tym zdolności do ich wykonywania, 

- ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia, 

- angażowanych aktywów, 

d) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej, 
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e) informacje o porozumieniach lub interpretacjach podatkowych dotyczących transakcji kontrolowanej, w tym 

porozumieniach dotyczących cen transferowych, zawartych z administracjami podatkowymi państw innych niż 

Rzeczpospolita Polska lub wydanych przez te administracje, 

f) wskazanie metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru, 

g) analizę porównawczą w rozumieniu art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych albo art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo analizę 

zgodności w rozumieniu art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 

11q ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także wskazanie strony lub transakcji 

podlegającej badaniu w ramach analizy, jeżeli wynika to z metody wskazanej w lit. f, wraz z uzasadnieniem 

wyboru, 

h) opis sposobu kalkulacji ceny transferowej, wraz z założeniami przyjętymi w tej kalkulacji, w tym prognozami 

finansowymi, na których opiera się kalkulacja ceny transferowej, 

i) założenia krytyczne, na podstawie których przyjęto, że metoda wskazana w lit. f w dokładny sposób 

odzwierciedla cenę transferową; 

3) wskazanie okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego; 

4) wskazanie, czy wniosek dotyczy wydania jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego czy zawarcia 

porozumienia dwustronnego albo porozumienia wielostronnego; 

5) w zakresie porozumień dwustronnych i porozumień wielostronnych - informację dotyczącą złożenia wniosku 

do właściwego organu zagranicznego przez zagraniczne podmioty powiązane, obejmującą nazwy tych 

podmiotów, państwo, w którym został lub zostanie złożony taki wniosek, oraz datę jego złożenia, o ile jest znana. 

2. W przypadku gdy wniosek dotyczy transakcji przyszłej, o której mowa w art. 84 ust. 2, informacje dotyczące 

wnioskodawcy, wskazane w ust. 1, przedstawia się w odniesieniu do krajowego podmiotu powiązanego, który 

będzie prowadził działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do wniosku dołącza się jego kopię w postaci elektronicznej umożliwiającej edycję, z wyjątkiem kopii elementów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. d. 

 

Art. 91 [Spotkanie uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia wątpliwości] 

 

1. W razie istnienia wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we wniosku o wydanie uprzedniego 

porozumienia cenowego lub treści dokumentów załączonych do wniosku Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

zwraca się o wyjaśnienie tych wątpliwości, przedstawienie dodatkowych informacji lub przedłożenie dodatkowych 

dokumentów. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, o których mowa w ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

zorganizować 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. 

Art. 92 [Dopuszczalność zmiany wniosku] Do czasu wydania uprzedniego porozumienia cenowego 

wnioskodawca może zmienić wniosek w zakresie elementów, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. f-i oraz pkt 

3. 

 

Art. 93 [Zawiadomienie o wystąpieniu przeszkód] 

 

1. W przypadku zaistnienia w toku postępowania: 

1) okoliczności wskazujących, że przedstawiona przez wnioskodawcę cena transferowa transakcji kontrolowanej 

nie została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, lub 

2) innych przeszkód, które nie pozwalają na zaakceptowanie propozycji wnioskodawcy przedstawionych we 

wniosku 

- Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawiadamia o nich wnioskodawcę. 
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2. Zawiadomienie zawiera uzasadnienie faktyczne. 

3. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może wycofać wniosek, zmienić wniosek 

lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. 

 

Art. 94 [Decyzja o umorzeniu postępowania] 

 

1. W przypadku wycofania przez wnioskodawcę wniosku po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 93 

ust. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 

uprzedniego porozumienia cenowego, wskazując przeszkody jego zawarcia przedstawione w zawiadomieniu 

oraz główne wnioski wynikające z przeprowadzonego postępowania. 

2. Decyzję przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego właściwym dla wnioskodawcy. 

 

Art. 95 [Okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego; wniosek w sprawie odnowienia] 

 

1. Uprzednie porozumienie cenowe może dotyczyć okresu od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w 

którym wniosek został złożony. 

2. Okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego nie może być dłuższy niż 5 lat podatkowych. 

3. Okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego upływa z końcem roku podatkowego 

wnioskodawcy. 

4. Na wniosek krajowego podmiotu powiązanego uprzednie porozumienie cenowe może być odnawiane na 

kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat podatkowych, jeżeli elementy uprzedniego porozumienia cenowego, 

określone w art. 83 ust. 2 pkt 1-5, nie uległy istotnej zmianie. 

5. Wniosek w sprawie odnowienia uprzedniego porozumienia cenowego składa się nie wcześniej niż 12 miesięcy 

przed upływem okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego oraz nie później niż 6 miesięcy po 

upływie okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego. 

6. Wniosek w sprawie odnowienia uprzedniego porozumienia cenowego powinien zawierać opis zmian 

elementów uprzedniego porozumienia cenowego. 

7. Odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego następuje w drodze decyzji. 

8. Terminem początkowym obowiązywania odnowionego uprzedniego porozumienia cenowego jest dzień 

następujący po dniu, w którym upłynął termin obowiązywania odnawianego uprzedniego porozumienia 

cenowego. 

9. W przypadku uprzedniego porozumienia cenowego wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 84 ust. 1, 

okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego określa się w odniesieniu do lat podatkowych 

utworzonego krajowego podmiotu powiązanego. 

 

Art. 96 [Podmioty uprawnione do odbioru doręczenia porozumienia] 

 

 Uprzednie porozumienie cenowe niezwłocznie doręcza się: 

1) wnioskodawcy; 

2) innemu niż wnioskodawca krajowemu podmiotowi powiązanemu, uczestniczącemu w dokonaniu transakcji 

kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym; 

3) naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym dla krajowych 

podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej objętej uprzednim 

porozumieniem cenowym. 
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Art. 97 [Termin zakończenia postępowania w sprawie porozumienia] 

 

1. Postępowanie w sprawie wydania jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego powinno być 

zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

2. Postępowanie w sprawie porozumienia dwustronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak 

nie później niż w ciągu 12 miesięcy 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. 98 [Opłata od wniosku] 

 

1. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego oraz wniosek o odnowienie uprzedniego 

porozumienia cenowego podlegają opłacie wpłacanej na rachunek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w 

terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego wynosi 1 procent wartości 

transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem uprzedniego porozumienia cenowego, przy czym dla: 

1) jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego: 

a) dotyczącego wyłącznie krajowych podmiotów powiązanych - wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 50 

000 zł, 

b) dotyczącego zagranicznego podmiotu powiązanego - wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 

zł; 

2) porozumienia dwustronnego oraz porozumienia wielostronnego - wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 

200 000 zł. 

3. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w ust. 2, określa się dla okresu objętego wnioskiem o wydanie 

uprzedniego porozumienia cenowego. 

4. Do określenia wartości transakcji kontrolowanej, o której mowa w ust. 2, przepisy art. 23x ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11l ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych transakcji kontrolowanych, stanowiących transakcję o 

charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 23w ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 

art. 11k ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla celów ustalenia wysokości opłaty, o której 

mowa w ust. 2, wartość tych transakcji kontrolowanych sumuje się. Przy określaniu wartości transakcji o 

charakterze jednorodnym przepisy art. 23w ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 

11k ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio. 

6. Wysokość opłaty od wniosku o odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego stanowi odpowiednio połowę 

wysokości opłaty ustalonej na podstawie ust. 2-5. 

 

Art. 99 [Opłata uzupełniająca w razie zaniżenia wartości transakcji] 

 

1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej stwierdzi, że wartość transakcji kontrolowanej, mającej być przedmiotem uprzedniego 

porozumienia cenowego, została we wniosku podana w zaniżonej wysokości, organ ten ustala wysokość opłaty 

uzupełniającej, którą oblicza się z uwzględnieniem art. 98 ust. 2-6. 

2. Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej stwierdzi wystąpienie w jednym wniosku transakcji kontrolowanych stanowiących 

odrębne transakcje o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 23w ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych lub art. 11k ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organ ten ustala wysokość 

opłaty uzupełniającej, którą oblicza się z uwzględnieniem art. 98 ust. 2-6. 
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3. Na postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej służy zażalenie. 

 

Art. 100 [Dochód budżetu państwa] 

 

Opłaty, o których mowa w art. 98 i art. 99, stanowią dochód budżetu państwa. 

 

Art. 101 [Koszty postępowania obciążające wnioskodawcę] 

 

Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej, obciążają wnioskodawcę. 

 

Art. 102 [Podanie do publicznej wiadomości zbiorczych informacji] 

 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zbiorcze 

informacje dotyczące rozstrzygnięć w zakresie uprzednich porozumień cenowych, obejmujące liczbę wydanych 

porozumień w podziale na ich rodzaje, rodzaje transakcji kontrolowanych, wybrane metody weryfikacji cen 

transferowych oraz wybrane wskaźniki finansowe i ich przedział wartości. 

2. Podanie do publicznej wiadomości zbiorczych informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w sposób 

umożliwiający zachowanie anonimowości podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji 

kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym. 

 

Rozdział 3. Weryfikacja stosowania uprzednich porozumień cenowych. 

 

Art. 103 [Czynności sprawdzające] 

 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza czynności sprawdzające, których celem jest weryfikacja 

stosowania uprzedniego porozumienia cenowego przez podmioty powiązane. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 1, 

przepisy działu V Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 104 [Kontrola podatkowa] 

 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest weryfikacja 

stosowania uprzedniego porozumienia cenowego przez podmioty powiązane, w przypadku: 

1) uprzednich porozumień cenowych wydanych na wniosek, o którym mowa w art. 84 ust. 1; 

2) uprzednich porozumień cenowych, w przypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie niestosowania się 

do nich przez podmioty powiązane. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli podatkowej, o której mowa w ust. 1, przepisy 

działu VI Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 105 [Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia uprzedniego porozumienia cenowego] 

 

1. W przypadku niestosowania uprzedniego porozumienia cenowego w okresie jego obowiązywania Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej stwierdza z urzędu wygaśnięcie tego porozumienia. 

2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia uprzedniego porozumienia cenowego wszczyna się w 

drodze postanowienia. 

3. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, o której mowa w ust. 1, wywołuje skutki prawne od początku okresu 

objętego uprzednim porozumieniem cenowym, którego wygaśnięcie stwierdza. 
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Art. 106 [Postępowanie w sprawie zmiany uprzedniego porozumienia cenowego] 

 

1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodującej istotną zmianę w zakresie elementów 

uprzedniego porozumienia cenowego uprzednie porozumienie cenowe może być zmienione lub uchylone przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed upływem ustalonego okresu jego obowiązywania. Zmiana i 

uchylenie uprzedniego porozumienia cenowego następuje na wniosek strony albo z urzędu. 

2. Postępowanie wszczęte na wniosek strony w sprawie: 

1) zmiany uprzedniego porozumienia cenowego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 

niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia; 

2) uchylenia uprzedniego porozumienia cenowego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia. 

3. W decyzji zmieniającej oraz w decyzji uchylającej uprzednie porozumienie cenowe Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wskazuje datę, od której uprzednie porozumienie cenowe obowiązuje w zmienionym brzmieniu, albo 

datę, od której uprzednie porozumienie cenowe zostaje uchylone, uwzględniając moment wystąpienia zmiany 

stosunków gospodarczych, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 107 [Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego] 

 

1. Podatnicy, którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał uprzednie porozumienie cenowe, składają 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za 

każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego 

zeznania podatkowego. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania o 

realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, w celu 

usprawnienia weryfikacji stosowania się przez podmioty powiązane do uprzedniego porozumienia cenowego, 

uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy 

zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych, okres stosowania metody oraz sposób 

prezentacji indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu cenowym. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania o 

realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu 

usprawnienia weryfikacji stosowania się przez podmioty powiązane do uprzedniego porozumienia cenowego, 

uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy 

zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych, okres stosowania metody oraz sposób 

prezentacji indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu cenowym. 


