
(imię i nazwisko1/nazwa2)* 

 

 

(adres) 
 

 

(PESEL/NIP/inny numer3) 

 

 

Oświadczenie 

o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych 

 

Stosownie do art. 23y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4 / art. 11m ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych5* oświadczam, że: 

☐ lokalna dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy / obrotowy* wskaż rok została 

sporządzona; 

☐ ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są 

ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów 

powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której 

mowa w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 11k ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych], 

☐ ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / art. 11o ust. 1 o podatku dochodowym 

od osób prawnych* i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, 

które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca 

zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową. [dla podatników o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych lub w art. 11o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych] 

 

(imię i nazwisko) 

(funkcja / stanowisko) 

/podpisano podpisem elektronicznym/ 

[Jeżeli oświadczenie podpisywane jest przez więcej niż jedną osobę, należy podać analogiczne dane dla każdej z 

podpisujących osób] 

                                                           
1  Osoba fizyczna 
2  Podmiot niebędący osobą fizyczną 

* Niepotrzebne usunąć 
3  Inny numer wpisać tylko w przypadku braku NIP lub PESEL, wraz ze wskazaniem rodzaju tego numeru 
4  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) 
5  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) 


