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USTAWA 

z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) 

 

 

Rozdział 4b. Ceny transferowe. 179) 

 

Oddział 1. Przepisy ogólne.  

 

Art. 23m [Objaśnienie pojęć]  

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:  

1)  cenie transferowej - oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku 

istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy;  

2)  podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład;  

3)  podmiotach niepowiązanych - oznacza to podmioty inne niż podmioty powiązane;  

4)  podmiotach powiązanych - oznacza to:  

a)  podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 

b)  podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:  

 -  ten sam inny podmiot lub 

 -  małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na 

co najmniej jeden podmiot, lub 

c)  spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 

d)  podatnika i jego zagraniczny zakład; 

5)  powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami 

powiązanymi;  

6)  transakcji kontrolowanej - oznacza to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron 

działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których 

warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.  

2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:  

1)  posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:  

a)  udziałów w kapitale lub 

b)  praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 

c)  udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa 

i certyfikatów inwestycyjnych, lub 

2)  faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych 

przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub  

3)  pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 

stopnia.  

3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden 

podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej 

liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:  
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1)  wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów 

uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie 

wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;  

2)  najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego 

pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te 

podmioty są różne;  

3)  sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi 

wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio 

udział lub prawo.  

4. Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z 

uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub 

tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, 

uznaje się za podmioty powiązane.  

 

Art. 23n [Wyłączenie stosowania] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do transakcji 

kontrolowanych, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji kontrolowanej 

wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.  

 

 

Oddział 2. Zasada ceny rynkowej.  

 

Art. 23o [Obowiązek ustalania cen transferowych]  

1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między 

sobą podmioty niepowiązane.  

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, 

które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy 

(stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ 

podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.  

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy 

bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz 

zachowanie stron tej transakcji.  

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane 

kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną 

transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej „transakcją właściwą”, uwzględniając:  

1)  warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,  

2)  fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej 

na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną, 

uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji  

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku 

gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji 

kontrolowanej.  

5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:  

1)  trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo  

2)  brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w 

porównywalnych okolicznościach.  

6. W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji 
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podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim 

wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z warunkami i metodami uznanymi w tej 

decyzji.  

 

Art. 23p [Metody weryfikacji cen transferowych]  

1. Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, 

wybraną spośród następujących metod:  

1)  porównywalnej ceny niekontrolowanej;  

2)  ceny odprzedaży;  

3)  koszt plus;  

4)  marży transakcyjnej netto;  

5)  podziału zysku.  

2. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie metod, o których mowa w ust. 1, stosuje się inną metodę, 

w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.  

3. Przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności 

warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji 

niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania.  

4. Określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot 

powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.  

5. W przypadku gdy zgodnie z art. 23o ust. 4 organ podatkowy:  

1)  pomija transakcję kontrolowaną - odstępuje od zastosowania metody;  

2)  zastępuje transakcję kontrolowaną transakcją właściwą - stosuje metodę odpowiednią dla transakcji 

właściwej.  

 

Art. 23q [Metody korekty cen transferowych]  Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez 

zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są 

spełnione łącznie następujące warunki:  

1)  w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone 

zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;  

2)  nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki 

lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny 

transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga 

dokonania korekty cen transferowych;  

3)  w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten 

dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik;  

4)  podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła 

umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji 

podatkowych z tym państwem;  

5)  podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 

podatkowy, którego dotyczy ta korekta.  

 

Art. 23r [Przesłanki odstąpienia od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości 

narzutu]  

1. W przypadku transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej organ podatkowy 

odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych usług, 
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jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:  

1)  narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody, o której mowa w art. 23p ust. 

1 pkt 3 albo 4, i wynosi:  

a)  nie więcej niż 5% kosztów - w przypadku nabycia usług, 

b)  nie mniej niż 5% kosztów - w przypadku świadczenia usług; 

2)  usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub 

w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;  

3)  usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:  

a)  rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji, 

b) sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych 

korzystających z usług. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, które spełniają 

łącznie następujące warunki:  

1)  mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;  

2)  nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;  

3)  wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie 

przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;  

4)  nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych 

we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).  

 

Art. 23s [Przesłanki odstąpienia od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie 

oprocentowania pożyczki]  

1. W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia 

dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki:  

1)  oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy 

procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;  

2)  nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym 

prowizji lub premii;  

3)  pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;  

4)  w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu 

kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek 

wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;  

5)  pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.  

2. Kwoty pożyczki wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty 

kwoty pożyczki.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kredytu i emisji obligacji.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza nie rzadziej niż raz w roku, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, rodzaj bazowej stopy 

procentowej i marżę, o których mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę rodzaje bazowych stóp procentowych 

stosowanych na międzybankowym rynku finansowym.  

 

Art. 23t [Korekta dochodów podatnika zgodnie z przepisami właściwych umów międzynarodowych]  
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1. W przypadku gdy dochody podatnika zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za 

dochody podmiotu powiązanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu, dokonuje 

się korekty dochodów podatnika, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.  

2. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 1, służy eliminowaniu podwójnego opodatkowania poprzez 

określenie dochodów podatnika, jakie byłyby przez podatnika uzyskane, gdyby warunki ustalone z 

podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między 

podmiotami niepowiązanymi.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 

ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład 

położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do 

tego zagranicznego zakładu.  

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:  

 

 1)  organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o 

których mowa w art. 23o ust. 2, pomiędzy podatnikami mającymi miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

 2)  podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o 

wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę 

nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem warunków, o których mowa w art. 23o ust. 2, lub  

 3)  podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 

3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a kontrola celno-skarbowa została 

zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.  

 

Art. 23u [Odesłanie] Jeżeli warunki transakcji realizowanej pomiędzy osobą fizyczną lub jednostką 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą 

podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium 

lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się 

odpowiednio.  

 

Art. 23v [Upoważnienie dla ministra]  

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb:  

1)  oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między 

sobą podmioty niepowiązane, w tym kryteria porównywalności tych warunków,  

2)  określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o 

których mowa w art. 23p ust. 1-3, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy 

podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka,  

3)  eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych  

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowości weryfikacji cen transferowych dokonywanej przez 

podatników i organy podatkowe oraz uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji 
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podatkowych.  

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajów i 

terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając treść ustaleń w tym zakresie 

podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, istnienie podstawy prawnej do wymiany 

informacji podatkowych między Rzecząpospolitą Polską a danym krajem lub terytorium, terminowość 

realizowania obowiązku wymiany informacji podatkowych oraz rzetelność, kompletność i czytelność 

przekazywanych informacji podatkowych, a także rzeczywiste cechy systemu podatkowego danego kraju 

lub terytorium mogące doprowadzić do stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej.  

 

 

Oddział 3. Dokumentacja cen transferowych.  

 

Art. 23w [Lokalna dokumentacja cen transferowych]  

1. Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 

podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między 

sobą podmioty niepowiązane.  

2. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze 

jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym 

następujące progi dokumentacyjne:  

1)  10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;  

2)  10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;  

3)  2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;  

4)  2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.  

3. Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:  

1)  każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji 

kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;  

2)  strony kosztowej i przychodowej.  

4. Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2 i 3, jest ustalana 

bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów 

powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.  

5. Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:  

1)  jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz  

2)  kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 1, oraz  

3)  metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, oraz  

4)  inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.  

 

Art. 23x [Wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym]  

1. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23w ust. 2, odpowiada:  

1)  wartości kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;  

2)  wartości nominalnej - w przypadku emisji obligacji;  

3)  sumie gwarancyjnej - w przypadku poręczenia lub gwarancji;  

4)  wartości przypisanych przychodów lub kosztów - w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu 

zagranicznego;  

5)  wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej - w przypadku pozostałych transakcji.  

2. Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 23w ust. 2, określa się na podstawie:  

1)  otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego albo  
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2)  umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku 

transakcji finansowych, albo  

3)  otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na 

podstawie pkt 1 i 2.  

3. Określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie 

uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z.  

4. Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 

dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.  

 

Art. 23y [Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych]  

1. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, 

składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca 

po zakończeniu roku podatkowego.  

2. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, 

że:  

1)  sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;  

2)  ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są 

ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:  

1)  oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji - w przypadku gdy kilka 

osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;  

2)  nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.  

4. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.  

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej 

dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23za ust. 1.  

 

Art. 23z [Wyłączenia]  Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma 

zastosowania do transakcji kontrolowanych:  

1)  zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych 

spełnia łącznie następujące warunki:  

a)  nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b, 

b)  nie poniósł straty podatkowej; 

2)  objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji podatkowej, w okresie, 

którego dotyczy ta decyzja;  

3)  których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem 

transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych;  

4)  w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami 

samorządu terytorialnego lub ich związkami;  

5)  w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986);  

6)  realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 
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ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 

ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:  

a)  na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w 

gospodarstwach członków takiej grupy, 

b)  przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do 

produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą 

produkcją; 

7)  realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją 

producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji 

rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących 

odpłatnego zbycia:  

a)  na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach 

członków takiej grupy lub organizacji, 

b)  przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do 

produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą 

produkcją; 

8)  polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli przepisy właściwych 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być 

opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.  

 

Art. 23za [Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji]  

1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:  

1)  dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, 

jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota 

wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub  

2)  zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:  

a)  umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów 

przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub 

b)  umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość 

wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie 

tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 

dzień realizacji operacji gospodarczej.  

 

Art. 23zb [Grupowa dokumentacja cen transferowych]  

1. Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do 

sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową 

dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca 

po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:  

1)  dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;  

2)  której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub 

jej równowartość.  
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2. Kwoty przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym 

sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa 

dokumentacja cen transferowych.  

3. Grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona przez podmiot powiązany obowiązany 

do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych lub inny podmiot należący do grupy podmiotów 

powiązanych. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy 

podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z art. 23zc ust. 2.  

4. W przypadku gdy grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, 

organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego 

żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.  

 

Art. 23zc [Zakres elementów dokumentacji cen transferowych]  

1. Lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:  

1)  opis podmiotu powiązanego;  

2)  opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;  

3)  analizę cen transferowych, w tym:  

a)  analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub 

pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach 

kontrolowanych, zwaną dalej „analizą porównawczą”, albo 

b)  analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z 

warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, zwaną dalej „analizą 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; 

4)  informacje finansowe.  

2. Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:  

1)  opis tej grupy;  

2)  opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;  

3)  opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;  

4)  informacje finansowe i podatkowe tej grupy.  

3. W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 23r i art. 23s, lokalna 

dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych, mając na 

uwadze ułatwienie podatnikom sporządzania poprawnej dokumentacji cen transferowych oraz 

uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen transferowych dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.  

 

Art. 23zd [Analiza porównawcza, analiza zgodności; aktualizacje] Analiza porównawcza oraz analiza 

zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w 

stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia 

tej zmiany.  

 

Art. 23ze [Obowiązek przedkładania dokumentacji na żądanie organów podatkowych]  

1. Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub 
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grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych, tę 

dokumentację, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.  

2. W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ 

podatkowy może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej 

dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla 

wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia takiego żądania. Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie 

zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.  

3. Organ podatkowy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym 

mowa w art. 23y ust. 1, a w przypadku grupowej dokumentacji cen transferowych - po upływie terminu, o 

którym mowa w art. 23zb ust. 1.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 

23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio.  

 

Art. 23zf [Zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych]  

1. Podmioty powiązane:  

1)  obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji 

kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub  

2)  realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1 

- przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po 

zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach 

transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego 

zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.  

2. Informacja o cenach transferowych zawiera:  

1)  cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;  

2)  dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana 

informacja;  

3)  ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;  

4)  informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;  

5)  informacje dotyczące metod i cen transferowych;  

6)  dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników, o których mowa w art. 

23za ust. 1, w zakresie należności i umów wskazanych w tym przepisie. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.  

4. W przypadku transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 23z pkt 1, w informacji o cenach 

transferowych nie uwzględnia się informacji oraz wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5 i 6.  

5. W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania 

informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia 

pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.  

6. Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do 

opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.  

7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

bieżący dostęp do informacji o cenach transferowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  
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8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy 

ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz 

ekonomicznych lub statystycznych.  

 

 

 


