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TPR-C(1)     /
INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH
Nr dokumentu
złożona za okres
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).
Podmioty powiązane, o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy oraz podatnicy, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy.
9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA
A. Cel złożenia formularza nie został wybrany.
Cel złożenia powiadomienia
B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJE O CENACH TRANSFEROWYCH
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
C. DANE PODMIOTU, DLA KTÓREGO JEST SKŁADANA INFORMACJA
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
Podmiot dla którego jest składana informacja nie został wybrany
D. DODATKOWE DANE PODMIOTU, DLA KTÓREGO JEST SKŁADANA INFORMACJA
Inny podmiot
%
%
%
%
Bank
%
%
%
%
Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji
%
%
%
%
E. DANE TRANSAKCJI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
E. DANE TRANSAKCJI
E. DANE TRANSAKCJI
Stopa bazowa
%
%
%
%
%
%
E. DANE TRANSAKCJI
E. DANE TRANSAKCJI
%
%
PARAMETRY DODAWANEJ TRANSAKCJI
- transakcje inne niż wymienione w punktach B-E
- usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour
- transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204
- transakcje finansowe oznaczone kodami 1201 lub 2201 korzystające z uproszczenia safe harbour
- udostępnienie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401)
Dalsze pola do wypełnienia w formularzu zostaną rozwinięte po naciśnięciu przycisku "Dodaj transakcję"
D. DODATKOWE DANE PODMIOTU, DLA KTÓREGO JEST SKŁADANA INFORMACJA
E. DANE TRANSAKCJI
E. DANE TRANSAKCJI
E. DANE TRANSAKCJI
E. DANE TRANSAKCJI
PARAMETRY DODAWANEJ TRANSAKCJI
Dalsze pola do wypełnienia w formularzu zostaną rozwinięte po naciśnięciu przycisku "Dodaj transakcję"
- transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204
- usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour
- transakcje inne niż wymienione w punktach B-E
- udostępnienie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401)
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