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UZASADNIENIE 

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23zc ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, 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. 

Wykonanie tej delegacji nastąpiło poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 923 oraz z 2022 r. poz. 777), zwanego 

dalej: „rozporządzenie”.  

Konieczność wprowadzenia zmian w ww. rozporządzeniu wynika z nowelizacji przepisów 

ustawy, którą wprowadza ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) – dalej: 

„nowelizacja”. Zmiana ma charakter dostosowujący rozporządzenie do zmian w ustawie.  

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. uchylenie z mocą wsteczną od 2021 r. dotychczasowego  

art. 23za ust. 1a ustawy, w którym określone były obowiązki dokumentacyjne względem 

transakcji kontrolowanych oraz transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli 

rzeczywisty właściciel miał miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub 

w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. pośrednie transakcje rajowe). 

W związku z uchyleniem dotychczasowego art. 23za ust. 1a ustawy, w 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.  

Termin wejścia w życie rozporządzenia 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Zmiany 

wprowadzane w projekcie rozporządzenia nie naruszają zasady demokratycznego państwa 

prawnego. 
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Zgodność rozporządzenia z wymogami legislacyjnymi 

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) oraz § 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 podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega 

notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie pozostaje bez negatywnego wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Obowiązkiem sporządzenia 

lokalnej dokumentacji cen transferowych objęci są przedsiębiorcy działający w grupie 

podmiotów powiązanych, po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia 

właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych 

w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. 

 


