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NOWELIZACJA USTAW O PIT I CIT PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA 
 

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o którym informowaliśmy 

Państwa w newsletterze 62/2015. Powyższe oznacza swoistą rewolucję w dotychczasowych 

przepisach o cenach transferowych. 

 

Zmienione regulacje z zakresu TP w zdecydowanej większości wejdą w życie z dniem 1 stycznia 

2017 r. Wyjątek stanowią przepisy nakładające na podatników obowiązek składania sprawozdania o 

wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej 

przez jednostki zależne (tzw. country-by-country reporting CbCR), które wejdą w życie już od 

przyszłego roku. Zgodnie z nowymi przepisami polskie grupy kapitałowe o skonsolidowanych 

przychodach powyżej 750 mln EUR będą musiały przygotować sprawozdanie CbCR po raz pierwszy 

za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, iż podatnicy o roku 

podatkowym zgodnym z rokiem kalendarzowym będą musieli złożyć do właściwego urzędu 

skarbowego sprawozdanie CbCR najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

Nowe przepisy o cenach transferowych wprowadzają bardzo istotne zmiany w zakresie powstania 

obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, uzależniając go nie tylko od wartości transakcji 

kontrolowanej, lecz również od wysokości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w 

danym roku podatkowym. Novum jakie czeka na polskie podmioty jest również obowiązek posiadania 

dokumentacji grupowej, czyli tzw. Master File. 

 

Przepisy, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. wprowadzają obligatoryjne terminy, w jakich podatnicy 

będą zobowiązani przygotować dokumentację cen transferowych oraz sporządzić i złożyć dodatkowe 

sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. W praktyce wraz z zeznaniem 

podatkowym za dany rok podatnicy zobowiązani będą złożyć w urzędzie skarbowym również pisemne 

oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji podatkowej oraz sprawozdanie CIT-TP, w którym 

wskażą bardzo szczegółowe informacje o istotnych zdarzeniach i transakcjach realizowanych z 

jednostkami powiązanymi. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani otrzymaniem 

pakietu informacyjnego na temat planowanych zmian przepisów prosimy o kontakt mailowy na adres 

maja.seliga@wtssaja.pl. 

 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek ORCO Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
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. 
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Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 

 

 

 

 


