
Tax & Legal Alert/ Zespół Cen Transferowych  

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności 
Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji 
bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. © 2018 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" 
odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi 
odrębny i niezależny podmiot prawny   

 
 

Ceny transferowe: wydłużenie terminu na 

spełnienie obowiązków dokumentacyjnych 

 
16 lutego 2018 

 

 
W skrócie 
 

Ministerstwo Finansów pracuje nad Rozporządzeniem, które wydłuży termin na złożenie 

oświadczenia o dokumentacji cen transferowych do 9 miesięcy po zakończeniu roku 

podatkowego. Wówczas podatnicy, którzy zakończyli rok podatkowy 31 grudnia 2017 r. 

byliby zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych do końca września 

2018 r. 

 

Szczegółowe 

informacje 
 

Zgodnie z oficjalnym 

komunikatem, resort finansów 

pracuje nad rozporządzeniem 

dotyczącym zmiany terminów:  

 sporządzenia 

dokumentacji podatkowej 

(lokalnej i grupowej), 

 złożenia oświadczenia o 

dokumentacji cen 

transferowych oraz  

 złożenia deklaracji CIT-TP 

/ PIT-TP. 

Termin zostanie wydłużony do 

9 miesięcy po zakończeniu 

roku podatkowego. 

Proponowane zmiany znajdą 

zastosowanie  do transakcji 

zawieranych w przez 

podatników w roku 2017 i 

2018. 

Wydłużenie terminów ma 

dotyczyć wszystkich 

podatników, również tych, 

których rok podatkowy nie 

pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym. 

Ministerstwo Finansów 

wskazuje, że planowana 

zmiana jest skutkiem sygnałów 

napływających od podatników, 

którzy mają problem z 

przygotowaniem dokumentacji 

cen transferowych na czas.  

Należy podkreślić, iż w 

bieżącym roku, podatnicy po 

raz pierwszy mierzą się z 

rozszerzonym obowiązkiem 

dokumentacyjnym. 

 

 

Dodatkowe zasoby 
 

Komunikat MF 

 

Link 

 

Bieżące informacje podatkowe 

dostępne są również na 

stronach PwC: 
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