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Upoważnienie ustawowe (art. 11q ust. 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych) 

 

 

Nr 649 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, wynikającą z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), konieczne jest 

opracowanie zmian do rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych. 

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 11q ust. 4 ustawy, 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. 

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

 

Zmiana w projektowanym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego 

od osób prawnych ma charakter dostosowujący i związana jest z uchyleniem przepisu odnoszącego się do wykazywania 

informacji dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy (dotychczasowy 

§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia). 

W projektowanym rozporządzeniu w § 2 w pkt 5 w lit. a skreśla się z mocą wsteczną odwołanie do ust. 1a ustawy, 

określającego obowiązki dokumentacyjne względem tzw. pośrednich transakcji rajowych.  

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

 

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiotów powiązanych, zagranicznych zakładów oraz 

płatności dokonywanych do rajów podatkowych jest rozwiązaniem stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Projektowane zmiany dot. 

podatników i spółek 

niebędących osobami 

prawnymi, o których mowa 

w uchylonym art. 11o ust. 

1a ustawy. 

Z uwagi na brak 

danych, niemożliwe 

jest określenie liczby 

podmiotów 

(podatników i spółek 

niebędących osobami 

prawnymi), na które 

będą oddziaływać 

proponowane zmiany.  
 

 

 

Bezpośrednie. Dostosowanie 

się podmiotów do 

proponowanych zmian,  

o których mowa w pkt 2. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Nie zostały przeprowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu rozporządzenia (tzw. pre-konsultacje 

publiczne). 

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

poz. 248) w związku z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi do 

następujących podmiotów i organizacji:  

1. Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych  

2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce  

3. Krajowa Izba Doradców Podatkowych  

4. Polska Izba Biegłych Rewidentów  

5. Naczelna Rada Adwokacka  

6. Krajowa Izba Radców Prawnych  

7. Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych  

8. Krajowa Izba Gospodarcza  

9. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  

10. Izba Pracodawców Polskich  

11. Polskie Towarzystwo Gospodarcze  

12. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl  

14. Federacja Przedsiębiorców Polskich  

15. UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

16. Związek Pracodawców Klastry Polskie  

17. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce  

18. Polska Rada Biznesu  

19. Związek Banków Polskich  

20. Związek Polskiego Leasingu  

21. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  

22. ZIPSEE Cyfrowa Polska  

23. Fundacja Republikańska  

24. Instytut Sobieskiego  

25. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową  

26. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

27. Polska Izba Ubezpieczeń  

 

Projekt opiniowany był również z następującymi podmiotami: 

1. Business Centre Club  

2. Federacja Przedsiębiorców Polskich  

3. Konfederacja „Lewiatan”  

4. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej  

5. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców  

6. Związek Rzemiosła Polskiego  

7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”  

8. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  

9. Forum Związków Zawodowych 
 

 

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             

http://www.rcl.gov.pl/


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 

Projektowane rozwiązanie nie będzie miało istotnego wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

na budżet państwa i budżety 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 Z uwagi na upraszczający charakter projektowanych przepisów nie przewiduje się 

generalnie wpływu projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Z uwagi na upraszczający charakter projektowanych przepisów nie przewiduje się 

generalnie wpływu projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Brak wpływu projektu na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe, osoby 

niepełnosprawne i osoby starsze. 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa   

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 
 

obywatele  

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: ograniczenie raportowanych informacji 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       



 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

W związku ze zmianami przepisu art. 11o ustawy, lokalna dokumentacja cen transferowych nie będzie obejmowała tzw. 

pośrednich transakcji rajowych.  

W wyniku tej zmiany uchylono procedury związane z weryfikacją tzw. pośrednich transakcji rajowych. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
Brak wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

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

Z uwagi na przedmiot regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu.  

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

Brak. 

  


