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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Podwójne opodatkowanie zysków w różnych państwach ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą w skali 

międzynarodowej i prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć, 

tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku. Istnieje potrzeba wprowadzenia mechanizmu, który będzie 

prowadził do zwiększenia efektywności i wydajności rozstrzygania sporów powstałych na gruncie problemu 

podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Brak jednolitości w procedurach rozstrzygania sporów, w tym 

na poziomie unijnym, w kontekście postępującej globalizacji, zmieniających się przepisów podatkowych, wzrostu 

ilościowego jak i wartościowego transgranicznych operacji gospodarczych, może rodzić obawy co do dodatkowych 

negatywnych konsekwencji, w których procedury chroniące podatników w obliczu problemu podwójnego 

opodatkowania byłyby blokowane, przewlekłe lub w istocie nie prowadziłyby do definitywnego rozstrzygnięcia 

kwestii spornej.  

2. Istnienie rozproszonej regulacji krajowej w zakresie narzędzi eliminowania podwójnego opodatkowania.  

3. Istnienie potrzeby uporządkowania treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, z późn. zm.), w której znajdują się przepisy proceduralne dotyczące uprzednich porozumień cenowych, 

uregulowane w dziale IIA Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych. Równocześnie uprzednie 

porozumienia cenowe są efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transferowych 

oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe. Zakwestionowanie cen transferowych 

w konsekwencji może doprowadzić do podwójnego opodatkowania. Tym samym zgodnie z zasadami techniki 

prawodawczej (zasada kompleksowości regulacji ustawowej) uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie 

eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania powinno być uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami 

o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny 

spraw (tj. narzędzi służących eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania).  

4. Regulacja dotycząca zwierania uprzednich porozumień cenowych obowiązująca dotychczas w Polsce nakłada na 

podmioty zainteresowane zawarciem takiego porozumienia obszerne wymagania dokumentacyjne, a także wiąże się 

z koniecznością poniesienia wysokich kosztów (przede wszystkim kosztów usług doradczych, a także opłaty 

od wniosku w sprawie porozumienia), a także dostępna jest wyłącznie dla podmiotów krajowych. Prowadzi to do 

sytuacji, w której:  

a. podatnicy w ogóle rezygnują z występowania o zawieranie uprzednich porozumień cenowych ze względu na jego 

wysoki koszt lub duże obciążenie administracyjne związane z przygotowaniem wniosku o zawarcie porozumienia 

– dotyczy to w szczególności mniejszych podatników, którzy zostali w praktyce pozbawieni możliwości 

skorzystania z mniej konfrontacyjnego instrumentu oceny rynkowości warunków transakcji zawieranych 

z podmiotami powiązanymi jakim są uprzednie porozumienia cenowe w stosunku do kontroli podatkowych, lub  

b. podatnicy, którzy wystąpili z wnioskiem o zawarcie porozumienia w zakresie transakcji głównej, rezygnują 

z objęcia wnioskiem transakcji pobocznych, 

c. inwestorzy zagraniczni, zainteresowani zawarciem porozumienia cenowego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

inwestycji planowanych w Polsce, nie mogą skorzystać z tego narzędzia.  

5. Istnienie potrzeby ujednolicenia terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień 

cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone 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. poz. 2193).  

 
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana ustawa przewiduje: 



1. Wprowadzenie nowego mechanizmu zapewniającego ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących 

podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii Europejskiej, który został przewidziany w dyrektywie Rady 

2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania (Dz. Urz. UE L 265 z 14.10.2017, str. 1; dalej: DRM). Dotyczy on spraw powstałych w związku z 

interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu 

lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W ramach tego mechanizmu wprowadzone zostają ramy 

czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego 

procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą 

niezależne osoby, a także zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia sprawy, interakcje z krajowymi 

postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury. Zapewni także uproszczenia w dostępie do procedury dla osób 

fizycznych i mniejszych jednostek w rozumieniu dyrektywy DRM.  

2. uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania poprzez skupienie istniejących, dostępnych już 

środków:  

a. postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego 

opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1080), oraz 

b. postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 

 w ramach jednego aktu prawnego, by uniknąć ich rozproszenia, zwiększając tym samym ich przejrzystość i dając 

możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych zasadach. Ponadto do ustawy zostaną przeniesione 

regulacje dotyczące tych procedur, tj. art. 23t ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz art. 11h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), w związku z tym uchylone zostaną 

również delegacje do wydania rozporządzeń zawarte odpowiednio w art. 23v ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych.  

3. przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji zawartej dotychczas w dziale IIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, dotyczącej uprzednich porozumień cenowych (dalej: APA). Przeniesienie regulacji uporządkuje 

treść ustawy – Ordynacja podatkowa, a jednocześnie zapewni zgodność z zasadami techniki prawodawczej (zasada 

kompleksowości regulacji ustawowej) – APA jako narzędzie eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania zostaną 

uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny spraw.  

4. wprowadzenie uproszczeń w zawieraniu jednostronnych uprzednich porozumień cenowych (dalej: uAPA) w celu 

zwiększenia ich dostępności dla podatników oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Uproszczenie polega 

głównie na zmniejszeniu wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji, które cechują 

się ograniczonym poziomem ryzyka zmniejszenia dochodu podatkowego. Dla transakcji objętych uAPA przewiduje 

się również obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Ponadto w ramach regulacji wprowadza się możliwość 

przeniesienia wniosków składanych przez podatników w ramach obecnie obowiązującego postępowania do 

postępowania przewidzianego dla uAPA (w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania tego postępowania) oraz 

możliwość przeniesienia wniosków składanych w ramach postępowania w sprawie uAPA do postepowania 

wynikającego z obecnie obowiązujących przepisów (w przypadku, gdy nie będą spełnione przesłanki do wydania 

decyzji w sprawie porozumienia w ramach postępowania w sprawie uAPA).  

5. wprowadzenie możliwości rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację 

w Polsce inwestycji, w wyniku której utworzony zostanie podmiot krajowy, z którym ten podmiot zagraniczny będzie 

zawierał transakcje kontrolowane; w takim przypadku, decyzja będzie wydawana dla podmiotu krajowego. Tego typu 

rozwiązanie służy przede wszystkim rozwojowi biznesu odpowiedzialnego społecznie i gotowego do ponoszenia w 

Polsce ciężarów podatkowych w wysokości odpowiadającej skali ich rzeczywistej działalności prowadzonej w Polsce. 

Jednocześnie, wydawanie decyzji dopiero po utworzeniu podmiotu polskiego ma służyć ograniczeniu liczby takich 

postępowań w sprawie APA, które nie będą rzeczywiście skutkowały rozpoczęciem inwestycji w Polsce. 

6. wprowadzenie pozostałych zmian do postępowania dotyczącego uprzednich porozumień cenowych, wynikających z 

potrzeb praktyki prowadzenia tego postępowania oraz mających na celu jego usprawnienie.  

7. ujednolicenie terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy 

w zakresie cen transferowych, wprowadzone 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.  
 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

Wdrożenie nowego mechanizmu rozwiązywania sporów, który został przewidziany w dyrektywie DRM, ma zapewnić 

ujednolicone zasady rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii 

Europejskiej. Dyrektywa obliguje wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów niezbędnych do jej 

wykonania, co zapewni jednolity standard dla państw członkowskich Unii Europejskiej.  

 



W krajach należących do OECD, niebędących jednocześnie krajami członkowskimi UE, dla wyeliminowania podwójnego 

opodatkowania, istnieje możliwość skorzystania z procedury wzajemnego porozumiewania, dla której podstawą są 

indywidualne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane między poszczególnymi krajami.  

 

Wiele państw należących do Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także nienależących 

do tych organizacji wprowadziło uproszczone procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych dla podmiotów 

spełniających określone kryteria, np. Brazylia, Francja oraz Niemcy dla podmiotów z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, lub stosuje się innego rodzaju uproszczenia w celu zapewnienia, że transakcje pomiędzy podmiotami 

powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1. Podmioty powiązane 

w rozumieniu ustawy o 

podatku dochodowym 

od osób prawnych 

i ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych: 

zawierające transakcje 

z podmiotami z nimi 

powiązanymi  

 

Ok. 23,5 tys. 

przedsiębiorcó

w, u których 

występują 

powiązania 

kapitałowe 

zawierają 

transakcje z 

podmiotami 

powiązanymi  

 

Baza danych Orbis – opracowana 

przez firmę Bureau van Dijk 

oraz raport GUS pt. „Działalność 

gospodarcza podmiotów z kapitałem 

zagranicznym w 2016 r.”  

Pozytywny wpływ wynikający 

z zapewnienia jasnego 

i efektywnego środka, 

umożliwiającego pełne 

wyeliminowanie podwójnego 

opodatkowania. 

2. Podmioty uzyskujące 

dochody, co do których 

występuje lub może 

wystąpić spór 

dotyczący podwójnego 

opodatkowania, który 

jednocześnie nie 

dotyczy transakcji 

zawieranych 

z podmiotami z nimi 

powiązanymi 

 
Brak danych 

Pozytywny wpływ wynikający 

z zapewnienia jasnego 

i efektywnego środka, 

umożliwiającego pełne 

wyeliminowanie podwójnego 

opodatkowania  

3. Podatnicy zawierający 

z podmiotami 

powiązanymi 

transakcje objęte uAPA 

Ok. 2 tys. 
Dane MF 

Zwiększenie dostępności 

uprzednich porozumień 

cenowych. 

Zmniejszenie wymogów 

dokumentacyjnych. 

4. Szef Krajowej 

Administracji 

Skarbowej, Minister 

Finansów 

  Zwiększenie ilości zadań 

w związku z wprowadzeniem 

nowych postępowań. 

 

 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje 

publiczne. Planuje się przeprowadzenie konsultacji publicznych niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do wykazu prac 

legislacyjnych. Rozpoczęcie konsultacji publicznych przewidziano na koniec lutego 2019 r. Zakłada się, że konsultacje 

będą trwały 21 dni. Wyznaczenie dłuższego terminu konsultacji publicznych może zagrozić terminowemu wdrożeniu 

dyrektywy DRM.  

 

W ramach konsultacji publicznych projekt przedstawiony zostanie organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym 

podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu ustawy. Stosownie do postanowień 

art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 



(ceny stałe z 2018 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 11,40 2,40 2,40 8,10 3,50 3,60 6,45 4,15 4,15 5,58 4,53 56,25 

budżet państwa 11,40 2,40 2,40 8,10 3,50 3,60 6,45 4,15 4,15 5,58 4,53 56,25 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki ogółem 2,83 5,30 5,59 6,05 6,39 5,88 6,28 6,69 7,09 7,42 7,87 67,39 

budżet państwa 2,83 5,30 5,59 6,05 6,39 5,88 6,28 6,69 7,09 7,42 7,87 67,39 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo ogółem 8,57 -2,90 -3,19 2,05 -2,89 -2,28 0,17 -2,54 -2,94 -1,85 -3,34 -11,14 

budżet państwa 8,57 -2,90 -3,19 2,05 -2,89 -2,28 0,17 -2,54 -2,94 -1,85 -3,34 -11,14 

JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródła finansowania  

 

Budżet państwa 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

1. Dochody i wydatki budżetowe związane z rozpatrywaniem wniosków o zawarcie porozumień 

cenowych 

1.1. Dochody z tytułu uproszonych porozumień cenowych (uAPA) 

Szacunkowe dochody przyjęto na podstawie analizy informacji od podmiotów zgłaszających 

zainteresowanie zawarciem porozumienia cenowego (zarówno w postępowaniu standardowym, jak 

i uproszczonym) oraz szacowaną liczbę podmiotów, zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi 

w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych.  

 

W pierwszym roku spodziewany jest napływ dużej liczby wniosków o zawarcie uAPA. UAPA zawierane 

będą na okres trzyletni i część porozumień będzie odnawianych po zakończeniu tego okresu. W założeniach 

przyjęto ostrożnościowo współczynnik wniosków w sprawie odnowienia porozumienia na poziomie 50%. 

Opłata za złożenie lub odnowienie wniosku w sprawie zawarcia uAPA wynosić będzie 20.000 zł. Dochody 

z uAPA uzależnione są od przyszłych zmian legislacyjnych, które to zmiany mogą w sposób istotny wpłynąć 

na popularność tego instrumentu podatkowego, powodując zmniejszenie/zwiększenie liczby składanych 

wniosków, a w konsekwencji na wpływy z opłat.  

 

Rozkład szacowanej liczby wniosków o zawarcie uproszczonych porozumień cenowych oraz dochodów z 

opłat za złożenie wniosków przedstawia poniższa tabela wykazująca szacowane dochody z opłat za wnioski 

o wydanie uAPA. Opłata za złożenie lub odnowienie wniosku w sprawie zawarcia uproszczonego 

porozumienia cenowego wynosić będzie 20.000 zł.\ 
Tabela nr 1. Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za  uAPA 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba 

wniosków 
570 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Liczba 

wniosków 

odnowionych 

      285 55 55 198 83 83 154 96 

Łączna liczba 

wniosków 
570 110 110 395 165 165 308 193 193 264 206 

Opłata za 

wydanie uAPA  

(w tys. zł, od 1 

wniosku) 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Dochody 

uAPA (w tys. 

zł) 

11 400  2 200 2 200 7 900 3 300 3 300 6 150 3 850 3 850 5 275 4 125 

 

 



1.2. Dochody z tytułu APA w przypadku inwestorów zagranicznych 

Wykazane dochody obejmują również opłaty z tytułu wprowadzenia możliwości wystąpienia z wnioskiem 

o zawarcie APA również przez podmiot zagraniczny, który planuje rozpoczęcie działalności w Polsce przez 

podmiot zależny. W takim przypadku decyzja APA będzie wydawana na rzecz tego polskiego podmiotu 

zależnego.  

Przyjęto, że tego typu postępowania realizowane będą w ramach jednostronnego APA, w przypadku którego 

wysokość opłaty to 1% wartości transakcji w okresie objętym decyzją, przy czym nie może być ona niższa 

niż 20 tys. zł i wyższa niż 100 tys. zł. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie przyjęto, 

że opłata wnoszona w związku z wnioskami od inwestorów zagranicznych będzie opłatą maksymalną (tj. 

100 tys. zł).   

Rozkład szacowanej liczby wniosków oraz dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco: 
Tabela nr 2. Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za APA w przypadku inwestorów zagranicznych 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba 

wniosków 
0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

Opłata za 

wydanie APA  

(w tys. zł, od 1 

wniosku) 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Dochody APA     

(w tys. zł) 
 200 200 200 200 300 300 300 300 300 400 

 

1.3. Łączne wydatki z tytułu (uAPA) i APA w przypadku inwestorów zagranicznych  

Po stronie wydatków budżetu państwa wykazano wydatki związane z utworzeniem 2 nowych wydziałów 

odpowiedzialnych za wydawanie decyzji APA i uAPA (łącznie 20 etatów), a także uwzględniono wydatki 

na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z utworzeniem zespołów terenowych w ramach KAS, do 

których mogą być przekazywane wnioski uAPA w celu ich rozpatrzenia, a także odpowiedzialnych za 

kontrolę realizacji uAPA. Liczba zespołów terenowych i wielkość zatrudnienia w tych zespołach będzie 

określona po dokonaniu ewaluacji potrzeb uwzględniając liczbę nowych wniosków i stopnia ich 

skomplikowania.  

Wydatki przeliczono w oparciu wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą oszacowania skutków 

finansowych, określonych na podstawie art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1. 

Podstawę oszacowania maksymalnego limitu wydatków stanowiły Wytyczne dotyczące stosowania 

jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 

projektowanych ustaw opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministra Finansów. 

Wykorzystane zostały dwa wskaźniki: dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

oraz CPI – dynamika średnioroczna. Szacowane wydatki obejmują oprócz wynagrodzeń pracowników i 

pochodnych od wynagrodzeń, także koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem miejsca pracy.  

W związku z powyższym, zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla jednostek terenowych KAS, z 

uwzględnieniem przyjętych założeń wyniesie w skali roku ok 1,6 mln zł (odpowiadających wydatkom 

związanym z utworzeniem 20 nowych etatów). Przyjęto przy tym, że szacowane wydatki w 2019 r. będą 

obliczone proporcjonalnie do okresu obowiązywania ustawy. Przyjęto, że szacowane wydatki w 2019 r. 

będą stanowiły 60% wyliczonych wydatków na cały rok budżetowy przeznaczonych na wynagrodzenia 

pracowników i pochodne od wynagrodzeń w centrali MF i 50% wydatków dot. zespołów terenowych.  

Od 2024 r. wydatki dot. centrali Ministerstwa Finansów powinny zmniejszyć się z uwagi na zmniejszenie 

liczby prowadzonych spraw związanych z uproszczonymi porozumieniami cenowymi. Wydatki dot. 

zespołów terenowych nie powinny ulec zmianom w kolejnych okresach (liczba kontroli dot. stosowania 

uAPA nie będzie ulegała znaczącym wahaniom w kolejnych okresach). Przyjęto więc założenie, że wydatki 

w 2024 r. będą stanowiły 2/3 wydatków z poprzedniego roku i w kolejnych latach będą powiększane o 

wskaźnik makroekonomiczny.  
Tabela nr 4. Wydatki związane z rozpatrywaniem wniosków o zawarcie porozumień cenowych 

APA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wydatki dot. 

MF (w mln zł) 
1,41 2,36 2,43 2,50 2,58 1,72 1,77 1,83 1,88 1,94 2,00 

Wydatki dot. 

zespołów 

terenowych              

(w mln zł) 

0,81 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,20 

Łączne wydatki  

(w mln zł) 
2,23 4,04 4,16 4,28 4,41 3,61 3,72 3,83 3,95 4,07 4,20 

1.4. Bilans dochodów i wydatków z tytułu uAPA i APA w przypadku inwestorów zagranicznych 

Tabela nr 5. Bilans dochodów i wydatków z tytułu porozumień cenowych. 

                                                           
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 



Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Łącznie 

dochody                    

(w mln zł) 

11,4 2,4 2,4 8,1 3,5 3,6 6,45 4,15 4,15 5,58 4,53 

Łącznie 

wydatki                         

(w mln zł) 

2,23 4,04 4,16 4,28 4,41 3,61 3,72 3,83 3,95 4,07 4,20 

Bilans 9,17 -1,64 -1,76 3,82 -0,91 -0,01 2,73 0,32 0,20 1,50 0,33 

2. Wydatki związane z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 (DRM) 

2.1.  Wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia 

Wydatki z budżetu państwa obejmują również zwiększenie zatrudnienia w departamentach zajmujących się 

rozpatrywaniem wniosków o procedurę wzajemnego porozumiewania się w związku z implementacją 

dyrektywy DRM. Informację na temat potrzeb kadrowych i wydatków z nimi związanych otrzymano od 

merytorycznych komórek organizacyjnych MF.  

Niezbędne zatem stało się zwiększenie zatrudnienia w 2019 r. o 9 etatów, ostatecznie do 2029 r. łącznie o 

21 etatów. Przyjęto, że szacowane wydatki w 2019 r. będą stanowiły 50% wyliczonych wydatków na cały 

rok budżetowy przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. 

Łączne szacowane koszty z tytułu zwiększenia zatrudnienia przedstawia poniższa tabela. Do wyliczeń 

przyjęto założenia analogiczne jak opisane w pkt 1.3. 
Tabela nr 6. Wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia. 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Suma (w 

mln zł) 
0,60 1,26 1,43 1,70 1,89 2,07 2,26 2,46 2,64 2,85 3,17 

2.2.  Wydatki związane z arbitrażem 

Tabela przedstawia wydatki związane z honorariami, organizacją i udziałem w komisji. Przyjęto liczbę 3 

osób w komisji, średnią liczbę 3 posiedzeń w sprawie, średni kurs euro 4,3138 zł, stawkę niezależnego 

eksperta 1.000 euro (wynagrodzenie 1 000 euro na osobę za każdy dzień posiedzenia komisji przy średnim 

kursie euro w NBP).  

Zakładamy, że pierwsze posiedzenia komisji do rozpatrywania sporów odbędą się z początkiem 2022 r. 

Przyjęto, że pozostałe wydatki mogą stanowić około 70% wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia 

niezależnych ekspertów. Podział wydatków pomiędzy krajami będzie równy, stąd 50% wartości 

przypadającej na Polskę (przy założeniu, że sprawy będą miały charakter dwustronny). 
Tabela nr 7. Wydatki związane z arbitrażem. 

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba rozpatrywanych 

wniosków (w szt.) 
2 3 6 9 12 15 15 15 

Suma wydatków (w tys. zł) 132 198 396 594 792 990 990 990 

Suma wydatków po stronie 

polskiej (w tys. zł) 
66  99 198 297 396 495 495 495 

2.3.  Łączne wydatki związane z implementacją dyrektywy 2017/1852 (DRM). 

Tabela nr 8. Łączne wydatki związane z implementacją dyrektywy 2017/1852 (DRM).  

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wydatki związane ze 

zwiększeniem zatrudnienia  

(w mln zł) 

0,60 1,26 1,43 1,70 1,89 2,07 2,26 2,46 2,64 2,85 3,17 

Arbitraż (w tys. zł) 0 0 0 66 99 198 297 396 495 495 495 

Łącznie (w mln zł) 0,60 1,26 1,43 1,77 1,98 2,27 2,56 2,86 3,14 3,35 3,67 

  

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 

przedsiębiorst

wa 

       

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorst

w 

       

rodzina, 

obywatele 

oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorst

wa 

1. Ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami zawieranymi pomiędzy 

podmiotami powiązanymi w zakresie objętym uAPA. 

2. Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku. 

3. Pośrednio - zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych 

(zwolnienie z obowiązku przygotowywania dokumentacji lokalnej dla transakcji 

objętych decyzją w sprawie porozumienia). 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorst

w 

1. Ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami zawieranymi 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie objętym uAPA. 

2. Zwiększenie dostępności instrumentów ograniczania ryzyka podatkowego 

dostępnych dotychczas wyłącznie dla „dużych przedsiębiorstw”. 

3. Pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność na rynku. 

4. Pośrednio - zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych 

(zwolnienie z obowiązku przygotowywania dokumentacji lokalnej dla transakcji 

objętych decyzją w sprawie porozumienia). 

rodzina, 

obywatele 

oraz 

gospodarstwa 

domowe 

1. Projekt nie będzie miał bezpośrednio wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne duże 

przedsiębiorst

wa 

1. Poprawa klimatu inwestycyjnego. 

2. Ograniczenie transferowania dochodów za granicę i erozji bazy podatkowej. 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorst

w 

1. Poprawa klimatu inwestycyjnego. 

 

Obywatele 1. 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  

Projekt ustawy nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności 

gospodarczej. 

 

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: 

1. wysokość opłaty od wniosku w sprawie uAPA wynosić będzie 20 000 zł, a w przypadku jednostronnych porozumień 

cenowych dla podmiotów zagranicznych – 100 000 zł. 

2. postępowanie w sprawie wydania uAPA będzie zakończone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego 

wszczęcia, 

3. projektowana ustawa daje podatnikom nowe narzędzia, możliwości rozwiązywania sporów. Wprowadzane obciążenia 

wymagane są przez UE. Nie przewiduje się innych obciążeń, niż te które wynikają z implementacji przepisów 

unijnych, konieczności wdrożenia dyrektywy DRM. Projektowana ustawa spowoduje: 

 zmniejszenie liczby dokumentów, skrócenie czasu załatwienia sprawy np. poprzez wprowadzenie procedury 

zawierania uproszczonych porozumień cenowych w celu zwiększenia ich dostępności dla podatników 

oraz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Uproszczenie polega głównie na zmniejszeniu wymogów 

dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji, które cechują się ograniczonym poziomem 

ryzyka zmniejszenia dochodu podatkowego. W ramach regulacji wprowadza się możliwość przeniesienia 

wniosków składanych przez podatników w ramach obecnie obowiązującej procedury do procedury uproszczonej 

(w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania procedury uproszczonej) oraz możliwość przeniesienia 

wniosków składanych w ramach procedury uproszczonej do procedury wynikającej z obecnie obowiązujących 

przepisów (w przypadku, gdy nie będą spełnione przesłanki do wydania decyzji w sprawie porozumienia 

w ramach procedury uproszczonej). Postępowanie w sprawie wydania uproszczonego porozumienia cenowego 

powinno być zakończone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

 zwiększenie liczby procedur np. poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania sporów w zakresie 

unikania podwójnego opodatkowania. Mechanizm zapewni ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii Europejskiej. Dotyczy on spraw powstałych 

w związku z interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego 

opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W ramach tego mechanizmu 

wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie 

i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie 

komisji, a także zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia sprawy, interakcje z krajowymi 

postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury.  

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie można jednoznacznie określić charakteru wpływu zmienianych przepisów na rynek pracy w Polsce. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Brak wpływu. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Dyrektywa DRM powinna być implementowana do krajowego porządku prawnego do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi 3 lata po wejściu z życie regulacji, jako ewaluacja punktowa dokonana na wewnętrzne 

potrzeby Ministerstwa Finansów.  

 

W zakresie uprzednich porozumień cenowych mierniki: (1) liczba wpływających w danym roku wniosków o zawarcie 

uprzednich porozumień cenowych w ramach procedury uproszczonej, (2) liczba wydanych w danym roku uprzednich 

porozumień cenowych (z podziałem na postępowanie obecnie obowiązujące oraz uproszczone), (3) liczba wniosków 



przeniesionych w danym roku z uproszczonego postępowania do postępowania wynikającego z obowiązujących 

przepisów.  

 

W zakresie wprowadzenia nowego mechanizmu przewidzianego w dyrektywie DRM oraz skupienia istniejących już 

eliminowania podwójnego opodatkowania – ewaluacja obejmie: (1) zmierzenie liczby wniosków o wszczęcie procedury 

wzajemnego porozumiewania oraz procedury rozstrzygania sporów, (2) zmierzenie liczby rozstrzygniętych wniosków 

o wszczęcie jednej z procedur.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

Brak. 

 

 


