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Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych

Szanowni Państwo,
zapraszam Państwa do konsultacji podatkowych w sprawie projektu ,,Objaśnień 
podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus”. 

CO JEST PRZEDMIOTEM KONSULTACJI
Na gruncie przepisów prawa podatkowego jedną z metod weryfikujących cenę 
transferową jest metoda cena koszt plus (art. 11d ust. 1 pkt 3 ustawy CIT; art. 23p 
ust. 1 pkt 3 ustawy PIT). Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie 
praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody koszt plus oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego podatników. Objaśnienia podatkowe 
wyjaśniają takie kwestie jak zakres stosowania tej metody, sposób wyboru podmiotu 
badanego, wskazanie bazy kosztowej, określenie narzutu i kalkulację ceny 
transferowej, kryteria porównywalności transakcji i podmiotów.

ZASADY ZBIERANIA OPINII
Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. 
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 
koszt plus”.

JAK ZGŁOSIĆ OPINIĘ
Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej proszę przesłać na adres:
konsultacje.ct@mf.gov.pl 
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Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) proszę 
dołączyć ich postać edytowalną.

Przesyłając opinię wyrażacie Państwo zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak 
i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku 
osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji 
podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo 
w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

TERMIN ZGŁASZANIA OPINII
Proszę o przesyłanie opinii w terminie do 17 marca 2023 r.

PODSTAWA PRAWNA
§ 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 22 czerwca 
2017 r., poz. 122).

Z wyrazami szacunku

Artur Soboń
Sekretarz Stanu 
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