Warszawa, dnia 03 marca 2021 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW
PODSEKRETARZ STANU
Jan Sarnowski
DCT1.8203.3.2020

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH
W SPRAWIE DOKUMENTU ,,OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN
TRANSFEROWYCH Nr 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 11O UST. 1B USTAWY O CIT ORAZ ART. 23ZA
UST. 1B USTAWY O PIT”

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 dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe
w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa
w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.
I. OPIS ZAGADNIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI
Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od
1 stycznia 2021 r., regulują m.in. kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością
w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy
o PIT.
W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów
przygotowano projekt dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 –
domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz
art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.
II. ZAKRES KONSULTACJI
W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych
i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących dokumentu ,,Objaśnienia
podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność,
o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.
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III. OKREŚLENIE SPOSOBU PROWADZENIA KONSULTACJI ORAZ TERMIN
I SPOSÓB ZGŁASZANIA STANOWISK, UWAG ORAZ OPINII
Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Proszę o przesyłanie w terminie do
20 kwietnia 2021 r. stanowisk, uwag oraz opinii wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem,
w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres:
konsultacje.ct@mf.gov.pl.
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