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Podsumowanie zmian

Najistotniejsze zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone 
w latach 2021-2022: 

Zastosowanie koncepcji rzeczywistego właściciela do weryfikacji 
pośrednich transakcji rajowych (2021)

Wprowadzenie sporządzania testu korzyści w przypadku transakcji 
rajowych (2021)

Ujęcie w pewnym zakresie podatku od towarów i usług w wartości 
transakcji (2022)

Wprowadzenie zwolnień dokumentacyjnych dotyczących transakcji 
korzystających z uproszczeń typu safe harbour lub dotyczących 
refakturowania (2022)

Włączenie oświadczenia o cenach transferowych do informacji 
TPR (2022)

Zmiany terminów sprawozdawczych (2022)

Zmiany w przepisach karno-skarbowych (2022)

(w nawiasach podano rok od którego zmiana ma zastosowanie)

1.

2.

3.

7.

6.

5.

4.

Zobacz roadmapę TP >

https://olesinski.com/wp-content/uploads/2022/05/TP-Roadmap.pdf


Uregulowanie przepisów prawa 
w zakresie cen transferowych na 
gruncie polskich przepisów

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów 
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 
porozumień cenowych.

Rozporządzenia Ministra Finansów:

1.

2.

3.

4.

► Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie cen transferowych w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych/osób prawnych ze zm.,

► Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych/prawnych ze zm.,

► Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych/prawnych ze zm.



Interpretacje ogólne Ministra Finansów – w zakresie 

transakcji kontrolowanej czy jednorodności transakcji.

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów –

np. w zakresie metod cen transferowych.

Rekomendacje Forum Cen Transferowych –

przyczynek do wydania objaśnień podatkowych.

Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji 

podatkowych (najnowsze wydanie - styczeń 2022 r.).

Practical Toolkit to Support the Successful Implementation

by Developing Countries of Effective Transfer Pricing

Documentation Requirements – podręcznik wydany pod 

wspólną egidą ONZ, OECD, MFW i BŚ dla krajów 

rozwijających się (najnowsze wydanie - 2021 r.).

UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing 

Countries – podręcznik wydany przez ONZ dla krajów 

rozwijających się (najnowsze wydanie - 2021 r.).

Inne 
regulacje



Sposób określenia wartości 
transakcji oraz progi 
dokumentacyjne

Rodzaj 
transakcji

Sposób określenia wartości transakcji
Próg 

dokumentacyjny

Transakcja 
towarowa

wartość transakcji
- odpowiada wartości przypisanych przychodów lub 
kosztów (w przypadku przypisania dochodu [straty] 
do zakładu zagranicznego) lub wartości właściwej dla 
danej transakcji kontrolowanej (w przypadku 
pozostałych transakcji)

- jest ustalana na podstawie faktur, umowy 
(gdy faktury nie zostały wystawione) lub płatności 
(gdy brak faktur i umów)

10 000 000 zł

Transakcja 
usługowa

2 000 000 zł

Pozostałe 
transakcje

2 000 000 zł

Transakcja 
finansowa

wartość transakcji
- odpowiada:
wartości kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;
wartości nominalnej - w przypadku emisji obligacji;
sumie gwarancyjnej - w przypadku poręczenia lub 
gwarancji, umowy ubezpieczenia lub reasekuracji
- jest ustalana na podstawie faktur, umowy (gdy 
faktury nie zostały wystawione) lub płatności (gdy 
brak faktur i umów);

10 000 000 zł

Transakcje z 
podmiotem z 
raju 
podatkowego 
(bezpośrednia)

na podstawie łącznej kwoty wynikającej z umowy 
lub rzeczywiście zapłaconej

100 000 zł

Transakcje z 
podmiotem z 
raju 
podatkowego
(pośrednia)

na podstawie łącznej kwoty wynikającej z umowy 
lub rzeczywiście zapłaconej

500 000 zł



Wartość transakcji 
kontrolowanej a podatek 
od towarów i usług

Wartość transakcji kontrolowanej, o której mowa w art. 11k ust. 2 i 2a, 

pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem*:

► podatku od towarów i usług, który zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego,

► oraz naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, 

w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy 

podatku od towarów i usług.

* Zmiana od 1.01.2022 r.



Lokalna dokumentacja 
cen transferowych (local file)

Podmioty powiązane oraz podmioty (bez względu na powiązania) 

realizujące transakcje z rajami podatkowymi są obowiązane do 

sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 

w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, 

które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W zakresie dokumentowanych transakcji obowiązkowa jest analiza cen 

transferowych (porównawcza lub zgodności), aktualizowana co 3 lata, 

chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie 

wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji 

w roku zaistnienia tej zmiany.



Lokalna dokumentacja 

cen transferowych (local file)

Analiza porównawcza

analiza danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji 

zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do 

warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych.

Analiza zgodności

analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta 

transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty 

niepowiązane – stosowana w przypadku, gdy sporządzenie analizy 

porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody 

weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy 

zachowaniu należytej staranności.

Termin na sporządzenie dokumentacji:

10 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego



Analiza porównawcza

Celem analizy porównawczej jest 

zebranie dowodów i uzasadnienie, że 

warunki transakcji z podmiotem 

powiązanym są tożsame z warunkami, 

jakie zostałyby ustalone, gdyby te 

powiązania nie istniały (czyli innymi 

słowy tożsame z warunkami 

zawieranymi na rynku przez niezależne 

podmioty).

Podstawą weryfikacji mogą być:

W celu poprawnego przeprowadzenia analizy 

porównawczej należy dokonać wyboru transakcji lub 

podmiotów, spełniających tzw. kryteria 

porównywalności, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych/osób prawnych ze zm.

► Dane rynkowe

► Inne dane, niebędące danymi rynkowymi



Raje podatkowe – cz. I

W przypadku transakcji z podmiotami rajowymi obowiązkiem dokumentacyjnym 

objęte są zarówno transakcje kontrolowane, jak i niekontrolowane.

Dokumentacja takich transakcji musi dodatkowo zawierać tzw. test korzyści 

(benefit test). Jednocześnie w przypadku rajowych transakcji 

niekontrolowanych nie musi ona zawierać analizy cen transferowych.

Lokalna dokumentacja 
cen transferowych (local file)

Transakcje z podmiotami rajowymi mogą 

mieć charakter:

► bezpośredni (drugą stroną transakcji 

jest podmiot rajowy) - próg 

transakcyjny wynosi 100 tys. zł;

► pośredni (drugą stroną transakcji jest 

podmiot, którego rzeczywistym 

właścicielem jest podmiot rajowy) -

próg transakcyjny wynosi 500 tys. zł.



W przypadku tzw. transakcji pośrednich zachodzi podważalne 

domniemanie.

Przyjmuje się, że kontrahent podmiotu ma rzeczywistego właściciela 

(beneficial owner) w raju podatkowym, jeżeli dokonuje on

w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń w kwocie 

przekraczającej 500 tys. zł z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy 

ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są 

obowiązani do dochowania należytej staranności.

Co do zasady regulacje o transakcjach pośrednich dotyczą wyłącznie 

transakcji zakupowych (kosztowych)*.

Raje podatkowe – cz. II

Lokalna dokumentacja 
cen transferowych (local file)

* Takie stanowisko jest wyrażone w interpretacji ogólnej z 9.12.2021 r. dot. jednorodności transakcji 

oraz projekcie Objaśnień podatkowych dot. pośrednich transakcji rajowych z 21.12.2021 r.



Zwolnienia z obowiązku 
dokumentacyjnego lub 
analizy cen transferowych

Zwalnia się z obowiązku dokumentacyjnego transakcję
kontrolowaną, jeżeli:

Transakcja będzie zawierana wyłącznie przez podmioty
powiązane mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP
w roku podatkowym, w którym każda ze stron transakcji
będzie spełniała łącznie następujące warunki:

Transakcja korzysta z uproszczenia typu safe harbour.

Transakcja dotyczy tzw. czystego refakturowania.

z

*Ta zmiana dotyczy już dokumentacji za 2021 r.

► nie będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego 
(np. Skarb Państwa, NBP),

► nie będzie korzystała ze zwolnienia w odniesieniu 
do dochodów uzyskanych z działalności 
prowadzonej na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej oraz określonej 
w decyzji o wsparciu,

► nie poniesie straty podatkowej.

Lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać 
analizy porównawczej lub analizy zgodności* dla:

1.

2.

► transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty 
powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym 
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 
2018 roku – Prawo przedsiębiorców

► transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których 
mowa w art. 11o ust. 1 i 1a (tj. pośrednich i 
bezpośrednich transakcji z niepowiązanymi podmiotami 
z rajów podatkowych).

3.



Narzut na kosztach tych usług został ustalony przy 
wykorzystaniu metody koszt plus albo marży transakcyjnej netto 
i wynosi:

Usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową.

Usługobiorca posiada kalkulacje obejmującą następujące 
informacje:

Zwalnia się z obowiązku 
dokumentacji usługi 
o niskiej wartości dodanej, 
jeżeli łącznie są spełnione 
następujące warunki: 

Safe harbour –
usługi o niskiej 
wartości 
dodanej

1.

2.

3.

► nie więcej niż 5% kosztów - w przypadku nabycia usług,

► nie mniej niż 5% kosztów - w przypadku świadczenia usług.

► rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,

► sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji 
dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających 
z usług,

► opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów.



Transakcje finansowe zwolnione z obowiązku dokumentacji:

Pożyczka

Kredyt

Emisja obligacji

Jeżeli:

Safe harbour –

transakcje finansowe

► oprocentowanie pożyczki jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy 

procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów 

aktualnym na dzień zawarcia tej umowy,

► nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat, w tym prowizji lub premii,

► pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat,

► w trakcie roku podatkowego łączny poziom zobowiązań albo należności 

podmiotu powiązanego z tytułu wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub 

równowartość tej kwoty,

► pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową (tj. w raju podatkowym).

1.

2.

3.



By skorzystać z uproszczenia safe harbour, należy zastosować 
odpowiednią stopę bazową i marżę*:

Safe harbour –

transakcje finansowe

Stopa i marża

Marża:

Stopa bazowa

► dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 2,8 punktu procentowego,

► dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,0 punkty procentowe.

*Wynikają one z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r.

Począwszy od 2022 r. jest ona określona jako:

► dla pożyczek w złotych – stanowi WIBOR 3M,

► dla pożyczek w dolarach amerykańskich,

– stanowi SOFR 3M Compound Rate,

– może stanowić LIBOR USD 3M: w przypadku pożyczek udzielonych    
przed dniem 1 stycznia 2022 r.,

► dla pożyczek w euro – stanowi EURIBOR 3M,

► dla pożyczek we frankach szwajcarskich – stanowi SARON 3M Compound
Rate,

► dla pożyczek w funtach brytyjskich

– stanowi SONIA 3M Compound Rate,

– może stanowić LIBOR GBP 3M: w przypadku pożyczek udzielonych 
przed dniem 1 stycznia 2022 r.



Czyste refakturowanie

Zwalnia się z obowiązku dokumentowania 
transakcje tzw. czystego refakturowania, 
tzn. refaktury pod warunkiem, że:

nie powstaje wartość dodana i rozliczenie 
następuje bez uwzględniania marży lub narzutu 
zysku,

rozliczenie nie jest związane z inną transakcją 
kontrolowaną,

rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po 
dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu 
niepowiązanego,

podmiot powiązany nie jest podmiotem 
mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub 
zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową.



Grupowa dokumentacja cen 

transferowych (master file)

Obowiązek posiadania dokumentacji grupowej powstaje dla podatników, jeżeli:

Ponadto:

► są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji lokalnej,

► działają w grupie podmiotów, dla której sporządzane jest 
skonsolidowane sprawozdanie, a wynik podatnika jest konsolidowany 
metodą pełną lub proporcjonalną,

► skonsolidowane przychody grupy dla poprzedniego roku podatkowego 
przekroczyły 200 000 000 zł lub równowartość tej kwoty w innej 
walucie.

Termin:

12 miesięcy 

od dnia zakończenia
roku podatkowego. 

► Grupowa dokumentacja może być 
sporządzana przez inny podmiot 
z Grupy, musi być ona jednak zgodna 
z polskimi przepisami,

► Podatnik może posiadać grupową 
dokumentację w j. angielskim. Organ 
podatkowy może jednak wystąpić o 
doręczenie tłumaczenia (w ciągu 30 dni),

► Niesporządzenie tej dokumentacji lub 
sporządzenie jej po terminie od 2022 r. 
podlega sankcjom karnym skarbowym.



Obowiązek składania raportów Country-by-Country mają podmioty 
będące częścią grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody 
w roku obrotowym były większe niż:

w przypadku grup kapitałowych sporządzających 
skonsolidowane sprawozdania finansowe w złotych

W imieniu grupy składany jest jeden raport, przez jednego z jej członków.

dla grup kapitałowych, gdzie jednostka dominująca ma 
siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ale 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest 
sporządzane w innej walucie niż PLN

CbC | Raportowanie według krajów 
– sprawozdanie CbC-R 

Termin:

12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego

3 250 mln 
PLN

750 mln 
EUR



Jednocześnie wszystkie podmioty będące częścią grup kapitałowych,
których skonsolidowane przychody w roku obrotowym były większe niż:

Termin:

w przypadku grup kapitałowych sporządzających 
skonsolidowane sprawozdania finansowe w złotych

mają obowiązek złożyć powiadomienie (na formularzu CbC-P), który 
podmiot z grupy będzie składał pełen raport w tym zakresie (składany na 
formularzu CbC-R).

dla grup kapitałowych, gdzie jednostka dominująca ma 
siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ale 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest 
sporządzane w innej walucie niż PLN

CbC | Raportowanie według krajów 
– powiadomienie CbC-P

3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego

3 250 mln 
PLN

750 mln 
EUR



Podmioty zobowiązane do złożenia informacji o cenach 

transferowych:

Od 1.01.2022 r. terminy zostały 
wydłużone (dotyczy informacji za 
2022 r.):

11 miesięcy od dnia 

zakończenia roku podatkowego.

Informacja 
o cenach 
transferowych 
(TPR)

► podmioty, które realizują transakcje z podmiotami 
powiązanymi i przekraczają ustawowe progi 
dokumentacyjne,

► podmioty, które przeprowadzają transakcje z 
podmiotami z rajów podatkowych, które przekraczają 
ustawowe progi dokumentacyjne.

► podmioty, realizujące transakcje z podmiotami 
powiązanymi przekraczające progi dokumentacyjne, 
ale korzystające ze zwolnień dokumentacyjnych (tj. 
tzw. transakcje krajowe, transakcje objęte uprzednim 
porozumieniem cenowym, porozumieniem 
inwestycyjnym, porozumieniem podatkowym oraz 
transakcje korzystające z uproszczeń typu safe
harbour lub dot. czystego refakturowania).



Elementy informacji 
o cenach transferowych (TPR) 

wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji 
i okres za jaki jest składana,

dane identyfikacyjne podmiotu, dla którego jest składana informacja,

ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana 
informacja,

informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji 
kontrolowanych,

informacje dotyczące cen transferowych oraz metod ich weryfikacji,

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące ww. danych,

oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen 
transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, 
a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na 
warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane*.

*Zmiana (włączenie oświadczenia o cenach transferowych do informacji TPR) od 1.01.2022 r.

Informacja o cenach transferowych TPR zawiera:

1.

2.

3.

7.

6.

5.

4.



Uprzednie porozumienie 

cenowe (APA)

APA (advance pricing arrangement) to rodzaj umowy 
zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, 
w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody 
ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika 
i podmiotów z nim powiązanych. Takie porozumienie 
przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym 
do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem 
ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen 
transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania 
przez organy podatkowe.

Co ważne, APA to porozumienie zawierane na przyszłość. 
Może ono obowiązywać do 5 lat, a po upływie tego okresu 
może zostać odnowione (w uproszczonej procedurze), jeśli 
kluczowe jego elementy nie uległy zasadniczej zmianie.

W Polsce można je zawierać od 1 stycznia 2006 r.

Dzielą się na:

► Jednostronne - ograniczają ryzyko w odniesieniu 
do transakcji między podmiotami krajowymi,

► Dwustronne - ograniczają ryzyko w odniesieniu 
do transakcji między podmiotem krajowym oraz 
zagranicznym,

► Wielostronne - ograniczają ryzyko w odniesieniu 
do transakcji między podmiotami powiązanymi 
z trzech lub więcej państw.



Ordynacja podatkowa –
dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Sankcje podatkowe 

i karne skarbowe

Dla zobowiązania podatkowego powstałego 
m.in. wskutek ustaleń w przedmiocie transakcji 
realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, 
stawka podatku ma wynieść 10% sumy nienależnie 
wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej 
i niewykazanego w całości lub części dochodu 
do opodatkowania. 

Ustawa przewiduje:

podwojenia stawki sankcyjnej (20%), jeżeli podstawa do 
ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego 
przekracza 15 mln zł (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) 
lub podatnik nie przedłoży dokumentacji podatkowej,

20%

30% potrojenie stawki sankcyjnej (30%) jeżeli ww. przesłanki 
(15 mln zł i brak dokumentacji występują razem). 



Kodeks karny skarbowy:

Kto wbrew obowiązkowi:

Sankcje podatkowe 

i karne skarbowe

Kto wbrew obowiązkowi:

► nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych albo nie dołącza 
do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen 
transferowych, lub

► sporządza lokalną dokumentację cen transferowych niezgodnie ze 
stanem rzeczywistym lub

► nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach 
transferowych (TPR) albo składając ją podaje w niej dane niezgodne 
z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych 
(w 2021 roku maksymalnie około 27 mln PLN).

W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe.

► sporządza po terminie lokalną dokumentację cen transferowych lub 
składa po terminie informację TPR

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych
(w 2021 roku maksymalnie około 9 mln PLN).



Istotne terminy w cenach 
transferowych w roku 2022

Sporządzenie local file, TPR 
oraz oświadczenia 
o sporządzeniu local file

Koniec roku podatkowego

9 miesięcy od zakończenia 
roku podatkowego*

Sporządzenie master file

Złożenie informacji CbC-P
3 miesiące od zakończenia 
sprawozdawczego roku 
obrotowego

dla dokumentów za rok 2021

12 miesięcy od zakończenia 
roku podatkowego

* 30 września 2022 r. jeżeli termin przed przedłużeniem upływa w okresie od 1 stycznia
do 30 czerwca 2022 r.
3 miesiące później jeżeli przed przedłużeniem upływa w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.



Istotne terminy w cenach 
transferowych w roku 2023

Sporządzenie local file

Koniec roku podatkowego

10 miesięcy od zakończenia 
roku podatkowego

12 miesięcy od zakończenia 

roku podatkowego
Sporządzenie master file

Złożenie informacji CbC-P
3 miesiące od zakończenia 
sprawozdawczego roku 
obrotowego

dla dokumentów za rok 2022

Złożenie TPR 
(w tym oświadczenia 
o sporządzeniu local file)

11 miesięcy od zakończenia 
roku podatkowego



https://olesinski.com/
podatki/ceny-
transferowe/

Niniejszy materiał został sporządzony na potrzeby edukacyjno-promocyjne. Ze względu na ogólny charakter, nie wyczerpuje 
on w całości regulacji prawnych dotyczących przedstawionych zagadnień i z tego powodu nie stanowi porady prawnej. 
Olesiński & Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego 
zasięgnięcia opinii naszych doradców.

Więcej o naszych kompetencjach:

Tomasz Gałka
Partner
Doradca podatkowy
tomasz.galka@olesinski.com

Paweł Sitnik
Manager
TP Expert
pawel.sitnik@olesinski.com

Piotr Traczyk
Manager
Dział podatkowy
piotr.traczyk@olesinski.com

Dowiedz się więcej 

ZOBACZ WIĘCEJ

https://olesinski.com/podatki/ceny-transferowe/
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