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Inne 

Upoważnienie ustawowe (art. 23zc ust. 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z 

dnia 23 października 2018 r. 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. z 2018 r. poz. ……), 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów: 810 

 

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 

konkurencję podatkową), adekwatnie do poszczególnych kategorii, opisów i informacji wymaganych w tej dokumentacji. 
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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. 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 Źródło danych  Oddziaływanie 

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. 1,5 tys. 

przedsiębiorców 

(podatników PIT), u 

których występują 

powiązania kapitałowe i 

którzy zawierają 

transakcje z podmiotami 

powiązanymi 

Baza danych Orbis – 

opracowana przez firmę Bureau 

van Dijk 

 

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. 

Organy podatkowe   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 

 

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. 

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 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

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. 

Niemierzalne 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 i 

średnich 

przedsiębiorstw 

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 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 

☒ 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: … 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Brak wpływu na ww. obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Planuje się, że rozporządzenie będzie obowiązywać od 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. 

 

 


