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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH
W SPRAWIE DOKUMENTU „PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE 

INFORMACJI TPR-C I TPR-P ZA 2019 R.”

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. 
w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 122) zawiadamiam 
o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie informacji o cenach transferowych –
dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

I. CEL KONSULTACJI

Przepisy dot. cen transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wprowadzają obowiązek 
składania m.in. przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych na podstawie 
art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 oraz art. 23zf ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych2. Informacja ta jest sporządzana zgodnie z wzorem dokumentu 
elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (czyli stronie 
Ministerstwa Finansów). W wyniku przeprowadzonych do tej pory prac udostępniono schematy 
(struktury logiczne) informacji o cenach transferowych:
https://www.gov.pl/web/finanse/struktury-tpr
Ponadto w celu ograniczeniu kosztów administracyjnych, szczególnie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, a także realizując postulaty zgłaszane przez uczestników Forum Cen 
Transferowych, Ministerstwo Finansów przygotowało formularze interaktywne, pozwalające na 
wywiązanie się przez podatników z ww. obowiązku sprawozdawczego, bez konieczności zakupu 
dodatkowego oprogramowania. Są one dostępne pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#TPR-C
https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-
gospodarcza/

Jednocześnie w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości dot. sposobu wypełnienia tych 
formularzy, przygotowano projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji 
TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podatników w zakresie poprawności merytorycznej 
i logicznej tego dokumentu. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione przy przygotowaniu jego 
ostatecznej wersji.

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.)2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.)
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II. OPIS ZAGADNIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest poprawność merytoryczna i spójność logiczna udostępnionego do 
konsultacji dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

III. ZAKRES KONSULTACJI

W ramach konsultacji chciałbym uzyskać uzasadnione i konstruktywne opinie dotyczące 
poprawności merytorycznej oraz spójności logicznej przedstawionego rozwiązania – dokumentu 
„Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. Projekt dokumentu 
zostanie udostępniony w ramach zawiadomienia.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPINII

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddawane jedynie opinie 
zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji, mieszczące się w zakresie 
konsultacji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii 
na stronie internetowej w dziale „Co robimy” w sekcji „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod 
linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikacji zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu 
zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

Minister Finansów informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem 
uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Proszę o przesyłanie, w terminie do 22 maja 2020 r., propozycji opinii, wniosków i uwag 
wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji 
edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.
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