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TPR – najczęściej zadawane pytania
Publikujemy zestawienie odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących
raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR)

Zmiany w sprawozdawczości cen transferowych
W odniesieniu do transakcji realizowanych w latach 2017-2018 podatnicy zobowiązani byli do składania uproszczonego
sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP.
W odniesieniu do transakcji realizowanych od 2019 r. ww. sprawozdanie zostało zastąpione informacją o cenach transferowych (TPR).
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest
zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.
W związku z pandemią COVID-19 ww. termin został przedłużony o 3 miesiące / do 31 grudnia 2020 r.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników
Dla ułatwienia podatnikom wywiązywania się z nowego obowiązku raportowania, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej
pojawiające się pytania dotyczące raportowania TPR.
Uwaga
Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień
podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn.
zm.).
Ważne
Klasy kacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga
zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach
źródłowych podczas postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych
przez organy podatkowe. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu prezentacji danych w informacji TPR i nie
dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania w indywidualnej sprawie,
gdyż określone postępowanie pozwala na pełne uwzględnienie specy ki danego stanu faktycznego.
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