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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 2022 r. poz. 2587, 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, z późn. zm.), 

konieczne było opracowanie zmian do rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 11t ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych 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. 

 

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

 

Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem w informacji o cenach transferowych polegają przede 

wszystkim na uchyleniu przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których mowa 

w art. 11o ust. 1a ustawy (dotychczasowy § 2 pkt 4 lit. k rozporządzenia). 

W Informacji TPR,  w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy, należało wskazać kraj lub 

terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz wartość transakcji przypadającej 

na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, o ile były one znane podmiotowi. W tym celu w Informacji TPR 

należało uzupełnić pola „Wartość BO”, „Kraj BO”. 

Projekt rozporządzenia uchyla ww. rozwiązania przewidziane dla raportowania tzw. pośrednich transakcji rajowych, o 

których mowa w uchylonym art. 11o ust. 1a ustawy.  

Ponadto, w Informacji TPR nie będzie już podziału transakcji innej niż transakcja kontrolowana na transakcję 

bezpośrednią (art. 11o ust. 1 ustawy) oraz transakcję pośrednią (dotychczasowy art. 11o ust. 1a ustawy). 

W projektowanym rozporządzeniu, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3 ustawy, wprowadzono 

możliwość wyboru w części dotyczącej stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji kodu MW00 „nie 

dotyczy”. W przypadku wyboru kodu MW00 „nie dotyczy”, w Informacji TPR nie wskazuje się  danych dotyczących 

analiz porównawczych lub analiz zgodności. 

Projekt rozporządzenia przewiduje także zmianę treści oświadczenia zawartego w informacji o cenach transferowych, o 

którym mowa w § 2 pkt 7 lit b rozporządzenia. Z uwagi na zmianę brzmienia art. 11i ustawy, proponuje się następującą 

zmianę treści oświadczenia dla podmiotów zawierających transakcje inne niż kontrolowane, o których mowa w art. 11o 

ust. 1 ustawy: „Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem 

rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty 

niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 
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konkurencję podatkową.” 

Projekt nadaje nowe brzmienie załącznika do tego rozporządzenia. 

 

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

 

Obowiązek sporządzania sprawozdania zawierającego informacje na temat podmiotów powiązanych, zagranicznych 

zakładów oraz płatności dokonywanych do rajów podatkowych są rozwiązaniem stosowanym w krajach członkowskich 

OECD oraz UE.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty, o których mowa 

w art. 11t ustawy. 

 

Projektowane 

rozwiązania pośrednio 

będą dotyczyć 

wszystkich podmiotów 

obowiązanych do 

złożenia informacji o 

cenach transferowych w 

zakresie podatku 

dochodowego od osób 

prawnych, a w 

szczególności 

podmiotów, które były 

obowiązane do 

wykazywania 

informacji dotyczących 

transakcji, o których 

mowa w art. 11o ust. 1a 

ustawy. 

Wg stanu na 24 

października 2022 r. 

Informację o cenach 

transferowych (TPR-C) 

za 2019 r. złożyło 16 

500 podmiotów. 

 

 

Dane własne Ministerstwa 

Finansów 

 

 

 

 

Bezpośrednie. Dostosowanie 

się podmiotów do 

proponowanych zmian,  

o których mowa w pkt. 2. 

Niektóre jednostki 

organizacyjne KAS; 

Ministerstwo Finansów 

 izby administracji 

skarbowej (16) 

 urzędy skarbowe 

(400) 

 urzędy celno-

skarbowe (16, wraz 

z delegaturami – 43 

i oddziałami 

celnymi - 135) 

 Ministerstwo 

Finansów - 1 

Dane własne Ministerstwa 

Finansów 

Brak bezpośredniej informacji 

o transakcjach, o których mowa 

w art. 11o ust. 1a ustawy 

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  

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


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             

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 rozwiązania nie będą miały wpływu na wydatki 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 Z uwagi na upraszczający charakter projektowanych przepisów nie 

przewiduje się generalnie wpływu projektu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

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

także osoby niepełnosprawne oraz 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 z nowym brzmieniem art. 11o ustawy, projekt rozporządzenia wprowadza ograniczenie zakresu danych, 

które należy wykazać w Informacji TPR, co wpływa pozytywnie na zmniejszenie obciążeń po stronie podmiotów 
obowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.   

  

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zmniejszeniu ulegnie zakres informacji przekazywanych w Informacji TPR 



odnośnie tzw. transakcji rajowych (art. 11o ustawy). Dla tych transakcji nie będzie obowiązku wskazywania kraju, 

miejsca zamieszkania lub siedziby rzeczywistego właściciela oraz wartości transakcji przypadającej na kraj 

rzeczywistego właściciela, o ile były one znane podmiotowi.  

Projekt rozporządzenia wprowadza także zmianę w treści oświadczenia zawartego w informacji o cenach transferowych, 

o którym mowa w § 2 pkt 7 lit b rozporządzenia, z uwagi na zmianę brzmienia art. 11i ustawy.  

 

Pomimo wprowadzenia ww. zmian, modyfikacja Informacji TPR nie powoduje istotnego skrócenia lub wydłużenia czasu 

na załatwienie sprawy, jak również nie zwiększa i nie zmniejsza liczby dokumentów do wypełnienia.  

 

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 

 

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

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. 

 

 
  


