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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH 

W SPRAWIE PROJEKTU OBJAŚNIEŃ PODATKOWYCH W ZAKRESIE 
CEN TRANSFEROWYCH NR 6: METODA CENY ODPRZEDAŻY

Na podstawie § 5 pkt 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie konsultacji 
podatkowych1 zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie projektu 
dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda ceny 
odprzedaży”.

I. OPIS ZAGADNIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI

Na gruncie przepisów prawa podatkowego jedną z metod weryfikujących cenę transferową 
jest metoda cena odprzedaży (art. 11d ust. 1 pkt 2 ustawy CIT; art. 23p ust. 1 pkt 2 ustawy 
PIT). Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze 
stosowaniem metody ceny odprzedaży oraz zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego 
podatników. Objaśnienia podatkowe wyjaśniają takie kwestie jak zakres stosowania tej 
metody, sposób wyboru podmiotu badanego, określenie marży ceny odprzedaży i kalkulację 
ceny zakupu, sposób wyboru wskaźnika rentowności, kryteria porównywalności transakcji 
i podmiotów.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy2 objaśnienia podatkowe będą miały zastosowanie 
do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r.

Projektowane objaśnienia podatkowe odnoszą się do przepisów obowiązujących od dnia 

1 Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. 
Min. Roz. i Fin. poz. 122).
2 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2193, 2500, z 2020 r. poz. 1065).

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:kancelaria@mf.gov.pl


2/2 

1 stycznia 2019 r., tj.: 

1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stosowania metody 
ceny odprzedaży (w szczególności art. 11d ust. 1 ustawy CIT) oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych3 (§ 3 ust. 1, § 5 ust. 1-2, § 11 ust. 1-3), oraz

2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie stosowania metody 
ceny odprzedaży (art. 23p ust. 1 ustawy PIT) oraz rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych4 
(§ 3 ust. 1, § 5 ust. 1-2, § 11 ust. 1-3).

II. ZAKRES KONSULTACJI

W ramach konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych 
i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących dokumentu ,,Objaśnienia 
podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda ceny odprzedaży”.

Po przeprowadzeniu konsultacji ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6: 
Metoda ceny odprzedaży” zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów.

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 
30 kwietnia 2022 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. 

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

3 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444, z późn. zm.).
4 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 poz. 870, z późn. zm.).
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