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MASTER FILE WYŁACZNIE PO POLSKU 

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad sporządzania 

dokumentacji cen transferowych. Podatnicy, których przychody lub koszty w poprzednim roku 

podatkowym przekroczyły w 2016 r. równowartość 20 mln euro, będą musieli do swojej dokumentacji 

podatkowej dołączyć informacje o grupie podmiotów powiązanych, tzw. Master File.  

 

Podatnicy wchodzący w skład międzynarodowych grup kapitałowych z centralą w kraju innym niż 

Polska powinni dysponować taką dokumentacją w terminie złożenia zeznania podatkowego przez 

jednostkę, która sporządza Master File (w niektórych krajach europejskich może być to nawet 6 - 9 

miesięcy od zakończenia roku podatkowego).  

 

Podatnicy tacy powinni z wyprzedzeniem podjąć działania w celu uzyskania Master File od podmiotu 

zagranicznego odpowiedzialnego za jego opracowanie. W szczególności, mając na uwadze, że 

regulacje dotyczące terminów sporządzenia Master File mogą różnić się pomiędzy państwami, polski 

podatnik powinien poinformować Grupę o terminie, w jakim na gruncie polskich przepisów powinien 

dysponować gotową dokumentacją. Może zaistnieć sytuacja, w której podmiot sporządzający Master 

File w Grupie będzie miał na to więcej czasu według swoich przepisów krajowych, niż do dnia złożenia 

zeznania podatkowego. 

 

Należy przy tym podkreślić, że Master File powinien zostać przetłumaczony na język polski. Zgodnie 

bowiem z regulacjami ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim wszelkie oświadczenia 

woli, podania i inne pisma składane podmiotom wykonującym zadania publiczne powinny być 

sporządzone w języku polskim. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nimi organy podatkowe mają prawo zażądać od 

podatnika tłumaczenia na język polski dokumentów w języku obcym przedstawianych w toku 

postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. 

 

Podatnik, który otrzyma od podmiotu zagranicznego Master File w języku obcym, powinien zatem 

odpowiednio wcześnie zadbać o jego przetłumaczenie na język polski. Mając na uwadze, że 

ustawowy termin na przedłożenie dokumentacji w przypadku otrzymania żądania organów 

podatkowych wynosi tylko 7 dni, może on się okazać niewystarczający na dokonanie rzetelnego 

tłumaczenia i jego weryfikację przez podatnika.  

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


