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Źródło:  

Inne 

Upoważnienie ustawowe (art. 11t ust. 8 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów: 411 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487, z późn. zm., dalej: „rozporządzenie”) określa zakres 

informacji o cenach transferowych, która składana jest na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm, dalej: „ustawa o CIT”). Konieczność przeprowadzenia zmian w ww. 

rozporządzeniu wynika z nowelizacji ustawy o CIT, która została przeprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie brzmienia przepisów 

rozporządzenia do przepisów ustawy CIT. Ponadto, projekt rozporządzenia zmieniającego zawiera zmiany 

doprecyzowujące obowiązek raportowania TPR.   

 

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

 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu danych w Informacji o cenach transferowych do 

przepisów ustawy o CIT. 

 

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 

mailto:sekretariat.dct@mf.gov.pl


Podmioty powiązane w 

rozumieniu ustawy o 

podatku dochodowym od 

osób prawnych, zawierające 

transakcje z podmiotami z 

nimi powiązanymi. 

Podatnicy i spółki niebędące 

osobami prawnymi 

dokonujący transakcji innej 

niż transakcja kontrolowana 

z podmiotem mającym 

miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd w tzw. 

raju podatkowym oraz 

podatnicy i spółki niebędące 

osobami prawnymi 

dokonujący transakcji 

kontrolowanej lub transakcji 

innej niż transakcja 

kontrolowana, jeżeli 

rzeczywisty właściciel ma 

miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na 

terytorium w tzw. raju 

podatkowym (art. 11o ust. 1 

i 1a ustawy CIT). 

 

 

Ok. 17 tysięcy 

przedsiębiorców, u 

których występują 

powiązania kapitałowe, 

zawierają transakcje z 

podmiotami 

powiązanymi. 

 

Liczba złożonych 

formularzy w 2019 r.: 

IFT-1/IFT-1R 466 568 

IFT-2/IFT-2R 110 441 

IFT-3/IFT-3R 277 

ORD-TK 733 

ORD-U 12 595 

ORD-W1 915 

 

Przelewy zagraniczne 

wychodzące w 

odniesieniu do krajów 

oraz terytoriów 

uznawanych za raje 

podatkowe – wartość 

transakcji w 2017 r. - 11 

483,86 mln zł (co 

stanowi w przybliżeniu 

0,8% sumy wszystkich 

transakcji 

zagranicznych 

wychodzących z Polski 

w 2017 r.). 

Dane własne Ministerstwa 

Finansów  

 

 

http://www.epodatki.mf.gov.pl/p

rojekt-e-deklaracje-2/statystyka 

 

 

 

 

KNF 

 

 

 

Projektowane raportowanie cen 

transferowych umożliwi 

pozyskanie odpowiedniego 

rodzaju informacji potrzebnych 

do analizy ryzyka zaniżenia 

dochodu, efektywnego 

typowania podmiotów do 

kontroli oraz pozwoli na 

zautomatyzowanie tego procesu. 

W ten sposób – poprzez walkę z 

nieuczciwą konkurencją 

wykorzystującą tzw. raje 

podatkowe dla nieuprawnionych 

korzyści podatkowych – 

zostanie zminimalizowane 

ryzyko budowy przewag 

konkurencyjnych przez 

przedsiębiorców, którzy 

nierzetelnie rozliczają swoje 

podatki.  

Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej 

  Projektowane raportowanie cen 

transferowych umożliwi 

pozyskanie odpowiedniego 

rodzaju informacji potrzebnych 

do analizy ryzyka zaniżenia 

dochodu, efektywnego 

typowania podmiotów do 

kontroli oraz pozwoli na 

zautomatyzowanie tego procesu. 

Analiza ryzyka jest jednym z 

ustawowych zadań Szefa 

Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

Ministerstwo Finansów   Ministerstwo Finansów, 

wykorzysta dane udostępnione 

przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej do 

analiz statystycznych i 

ekonomicznych, w 

szczególności pod kątem 

projektowania regulacji w 

zakresie cen transferowych. 

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

 

 

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             

http://www.epodatki.mf.gov.pl/projekt-e-deklaracje-2/statystyka
http://www.epodatki.mf.gov.pl/projekt-e-deklaracje-2/statystyka


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 wydatki 

jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

Rozwiązania przewidziane w projekcie mogą mieć jednakże pozytywny wpływ na dochody 

budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podatku 

odzyskanego w wyniku postępowań podatkowych. Projektowane raportowanie cen 

transferowych umożliwi organom podatkowym pozyskanie odpowiedniego rodzaju informacji 

potrzebnych do oceny ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania przez podatników poprzez 

zachowania nierynkowe oraz sprawne typowania podmiotów do kontroli, a także pozwoli na 

zautomatyzowanie tego procesu, co w znaczący sposób może podnieść jego efektywność i 

skuteczność. 

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  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 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, bowiem pozwoli władzom podatkowym na 

pozyskanie 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 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, bowiem pozwoli władzom podatkowym na 

pozyskanie 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: 

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 dnia  … 2021 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. 

 

 


