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TPR-P(3)     /
INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH
Nr dokumentu
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
Podmioty powiązane, o których mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy oraz podatnicy, o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy.
9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA
A. Cel złożenia formularza nie został wybrany.
Cel złożenia powiadomienia
Miejsce składania:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
* Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)
złożona za okres
B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO INFORMACJE O CENACH TRANSFEROWYCH
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
Polski identyfikator podatkowy NIP
Nazwa ulicy [Street]
Polski numer PESEL
Nazwa ulicy [Street]
C. DANE PODMIOTU, DLA KTÓREGO JEST SKŁADANA INFORMACJA
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
Polski identyfikator podatkowy NIP
Nazwa ulicy [Street]
Polski numer PESEL
Nazwa ulicy [Street]
Podmiot dla którego jest składana informacja nie został wybrany
D. DODATKOWE DANE PODMIOTU, DLA KTÓREGO JEST SKŁADANA INFORMACJA
Rodzaj podmiotu nie został wypełniony.
Inny podmiot
%
%
%
%
Bank
%
%
%
%
Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji
%
%
%
%
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
Pełna nazwa
Typ wynagrodzenia za restrukturyzację
tys. zł
tys. zł
%
tys. zł
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Stopa bazowa
Pełna nazwa
Analiza zgodności - źródła danych
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
tys. zł
tys.
tys. zł
tys. zł
tys. zł
%
%
%
Stopa bazowa
%
%
%
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
tys.
tys. zł
tys. zł
tys. zł
E.1. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI KONTRAHENTÓW
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
Polski identyfikator podatkowy NIP
Nazwa ulicy [Street]
Polski numer PESEL
Nazwa ulicy [Street]
tys. zł
E.1. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI KONTRAHENTÓW
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
Polski identyfikator podatkowy NIP
Nazwa ulicy [Street]
Polski numer PESEL
Nazwa ulicy [Street]
tys. zł
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
tys. zł
Kalkulacja opłaty nie została wybrana
%
%
%
%
PARAMETRY DODAWANEJ TRANSAKCJI
Pełna nazwa
- 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"
Grupa kategorii
D. DODATKOWE DANE PODMIOTU, DLA KTÓREGO JEST SKŁADANA INFORMACJA
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
Pełna nazwa
Typ wynagrodzenia za restrukturyzację
tys. zł
tys. zł
%
tys. zł
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys.
tys. zł
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys.
E.1. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI KONTRAHENTÓW
B. Jednostka raportująca nie została wypełniona
Polski identyfikator podatkowy NIP
Nazwa ulicy [Street]
Polski numer PESEL
Nazwa ulicy [Street]
tys. zł
E. DANE TRANSAKCJI
tys. zł
tys. zł
Pełna nazwa
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)
- transakcje finansowe oznaczone kodami 1201 lub 2201 korzystające z uproszczenia safe harbour
Grupa kategorii
F. DODATKOWE INFORMACJE
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INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH
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22.09.2020
	Usunięcie wprowadzonych danych w formularzu.: 
	Sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza. : 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	SendFormLoaded: 
	FormValidation: 
	SendFormDataButton: 
	KodFormularza_data: 
	WariantFormularza: 3
	Schema: 
	Adres Podatnika – Ulica: 
	BKP: 
	KodUrzedu: 0000
	NIPinfo: 
	NazwaPodmiotu: 
	Zlozenie: 
	korekta informacji zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.): 
	Okres Do: 
	Okres Od: 
	rodzajID: 
	p1: 
	p2: 
	p3: 
	p4: 
	Polski identyfikator podatkowy NIP: 
	Nazwisko: 
	Polski numer PESEL: 
	ImiePierwsze: 
	DataUrodzenia: 
	PelnaNazwa: 
	TIN: 
	Type: 
	issuedBy: 
	P_18: 
	PodmiotNZ: 
	PodmiotKZ: 
	Typ: 
	ip: 
	bank: 
	zu: 
	Wsk: 
	MarzaOper: 
	MarzaZysku: 
	RentAkt: 
	RentKW: 
	MarzaOdset: 
	KosztyDochody: 
	RentDT: 
	RentSprzed: 
	kodWaluty: 
	UsunRach: 
	TZwolniona: 
	ind: 
	PrzedmiotA: 
	WartoscA: 
	Kategoria: 
	KategoriaA: 
	WynRestrukt1: 
	WynRestrukt2: 
	WynRestrukt3: 
	WynRestrukt4: 
	WynRestrukt5: 
	KategoriaA1: 
	TWR: 
	WynRestrukt: 
	KategoriaA2: 
	Wklad_data: 
	WkladOgolny_data: 
	RodzajTrans: 
	Dodanie kolejnego kraju rezydencji posiadacza rachunku: 
	Udzial: 
	Usunięcie informacji o kraju rezydencji posiadacza rachunku: 
	ProcentUdzial: 
	tak: 
	nie: 
	BrakKorektyCT1: 
	KorektaCT1: 
	WartKorektyCT1: 
	MWC: 
	Weryfikacja: 
	Metoda01: 
	KorektyPorWyn1: 
	Nazwa: 
	kwota: 
	procent: 
	Miara1: 
	CenaMin: 
	kodWalutyMin: 
	CenaMaks: 
	kodWalutyMax: 
	RodzajPrzedz: 
	CenaPorMin1_data: 
	CenaPorMax1_data: 
	RodzajPrzedz1: 
	WysCenPor1_data: 
	RodzajPrzedz2: 
	SposobUjCeny1: 
	Miara2: 
	ProcentMin: 
	ProcentMax: 
	CenaPorMin2: 
	CenaPorMax2: 
	RodzajPrzedz3: 
	WysCenPor2: 
	RodzajPrzedz4: 
	SposobUjCeny2: 
	Strata: 
	ZZP: 
	ZrealZyskPodm: 
	RodzajMPZ: 
	Metoda04: 
	ZaklZyskPodm1: 
	ZaklZyskPodm2: 
	StrataPodm2: 
	StrataPodm1: 
	Metoda02: 
	WskaznikFinans: 
	Kpw: 
	WynikTrans: 
	RP: 
	WynikAP: 
	RodzajPrzedz6: 
	WynikAP1: 
	WynikAP2: 
	RodzajPrzedz5: 
	RodzPor1: 
	PodmiotBadany: 
	KrytGeograf: 
	RodzPor2: 
	TW: 
	Metoda06: 
	TechWyceny1: 
	Termin: 
	WspDyskont: 
	OkresProg1: 
	OkresProg2: 
	TerminInny: 
	ZrodloDanychZgodn1: 
	ZrodloDanychZgodn2: 
	ZrodloDanychZgodn3: 
	ZrodloDanychZgodn4: 
	ZrodloDanychZgodn5: 
	ZrodloDanychZgodn6: 
	ZrodloDanychZgodn7: 
	ZrodloDanychZgodn8: 
	ZrodloDanychZgodn9: 
	TechWyceny2: 
	ZDZ: 
	ZrodloDanychZgodn: 
	TechWyceny3: 
	KategoriaB: 
	WartoscB: 
	PrzedmiotB: 
	Art23r: 
	MetodaB: 
	WartoscA_data: 
	odscmwal: 
	odsckwal: 
	zadwal: 
	KategoriaC: 
	PrzedmiotC: 
	OdsetkiCk_data: 
	OdsetkiCm_data: 
	zadluzenie: 
	kapwal: 
	kapital: 
	BrakKorektyCT2: 
	KorektaCT2: 
	WartKorektyCT2_data: 
	ZrodloDanychFin: 
	KorektyPorWyn3: 
	WynikAPC: 
	RodzajPrzedz8: 
	WynikAPC1: 
	WynikAPC2: 
	RodzajPrzedz7: 
	SKO: 
	KalkOproc1: 
	KodSB: 
	TerminSB: 
	Okres: 
	Marza: 
	KalkOproc2: 
	PoziomOproc: 
	KalkOproc3: 
	PoziomOprocMin: 
	PoziomOprocMax: 
	KalkOproc4: 
	KategoriaD: 
	WartoscD: 
	OdsetkiDk_data: 
	OdsetkiDm_data: 
	ZadluzenieD_data: 
	PrzedmiotD: 
	Art23s: 
	Polski identyfikator podatkowy NIP: 
	Polski numer PESEL: 
	NrIdKontr1: 
	RodzajNrId1: 
	KodKrajuWydania1: 
	NazwaKontr1: 
	WartTransKontr1_data: 
	AddK: 
	DelK: 
	Kraj: 
	Polski identyfikator podatkowy NIP: 
	Polski numer PESEL: 
	NrIdKontr2: 
	RodzajNrId2: 
	KodKrajuWydania2: 
	NazwaKontr2: 
	WartTransKontr2_data: 
	Dodanie kolejnego kraju rezydencji posiadacza rachunku: 
	Usunięcie informacji o kraju rezydencji posiadacza rachunku: 
	KategoriaE: 
	RodzajDN: 
	PrzedmiotE: 
	BrakKorektyCT3: 
	KorektaCT3: 
	WynikAPKO1D: 
	KorektyPorWyn4: 
	RodzajAnalizy: 
	SposobWyrCeny: 
	proc: 
	oddo: 
	KalkOplaty1: 
	PoziomOpl1: 
	KalkOplaty4: 
	PoziomOpl4_data: 
	WynikAPKO1: 
	RodzajPrzedz9: 
	WynikAPKO1G: 
	RodzajPrzedz10: 
	WynikAPKO4: 
	RodzajPrzedz11: 
	WynikAPKO4D: 
	kodWalutydg: 
	WynikAPKO4G: 
	kodWalutygg: 
	RodzajPrzedz12: 
	TZ: 
	PLZW: 
	TNZ: 
	Kompensata: 
	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): 
	Button1: 
	WartoscC: 
	WartoscD_data: 
	KapitalD_data: 
	Polski identyfikator podatkowy NIP: 
	Polski numer PESEL: 
	NrIdKontr3: 
	RodzajNrId3: 
	KodKrajuWydania3: 
	NazwaKontr3: 
	WartTransKontr3_data: 
	WartoscE: 
	WartKorektyCT3_data: 
	KrajPL: 
	liczbatransakcji: 
	DodatkoweInformacje: 



