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ZNAMY JUŻ ZAKRES INFORMACJI, JAKIE TRZEBA BĘDZIE ZAPREZENTOWAĆ 

W SPRAWOZDANIACH PIT-TP ORAZ CIT-TP 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż w dniach 23 czerwca oraz 24 czerwca 2017 r. weszły w życie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów określające wzory uproszczonych sprawozdań 

odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP). Poniżej zamieszczamy linki do strony internetowej 

Dziennika Ustaw, gdzie znajdziecie Państwo opublikowane wzory sprawozdań: 

 PIT-TP: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1205/1  

 CIT-TP: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1  

Do złożenia sprawozdania PIT-TP i CIT-TP zobowiązani będą podatnicy objęci obowiązkiem 

sporządzenia dokumentacji cen transferowych o ile ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość kwoty 10 000 000 euro. 

Sprawozdania PIT-TP i CIT-TP będą dołączane przez podatników do rocznych zeznań podatkowych, 

tj. odpowiednio zeznania PIT-36 oraz CIT-8.  

Obowiązek złożenia uproszczonych sprawozdań dotyczy roku podatkowego rozpoczynającego się po 

dniu 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, po raz 

pierwszy sprawozdania PIT-TP złożą już w kwietniu przyszłego roku. Z kolei podatnicy podatku CIT, 

których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie sprawozdania CIT-TP 

będą mieli czas do końca marca 2018 r.  

Uproszczone sprawozdania wraz z deklaracją podatkową mają być narzędziem w ręce organów 

administracji skarbowej służącym efektywnemu typowaniu podmiotów do kontroli cen transferowych.  

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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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. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1205/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1
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Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


