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Warszawa, dnia 29.07.2021 r. 

PIIT/906/21 

Pan Minister 
Tadeusz Kościński 
 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 

W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, samorządu gospodarczego zrzeszającego czołowe 
firmy przemysłu teleinformatycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie potrzeby 
nowelizacji przepisów art. 11 ustawy z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tj.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243, zwanej 
dalej „ustawą o CIT”), polegającej na zniesieniu albo ograniczeniu obowiązku sporządzenia lokalnej 
dokumentacji cen transferowych przez polskich podatników lub spółki niebędące osobami prawnymi 
otrzymujących przychody (zapłatę) z transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami 
mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 
konkurencję podatkową.  
 

W ocenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej „PIIT”) z perspektywy interesów budżetu 
państwa brak jest przede wszystkim uzasadnienia do rozszerzenia obowiązku sporządzenia lokalnej 
dokumentacji cen transferowych na polskich podatników lub spółki niebędące osobami prawnymi 
otrzymujących przychody (zapłatę) z transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami 
mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych. 
 

Zarówno PIIT, jak i jej Członkowie rozumieją, że wprowadzenie i nowelizacja przepisów art. 11o ustawy  
o CIT są efektem realizowanej – zarówno przez polski rząd, jak i m.in. przez inne kraje stowarzyszone  
w OECD – polityki zaostrzania przepisów, mającej na celu zwalczanie erozji podstawy opodatkowania, 
poprzez przerzucanie dochodów do rajów podatkowych. Niemniej jednak, z perspektywy podatnika, 
mogą nastręczać istotnych problemów związanych z wypełnieniem wprowadzonych przez nie 
obowiązków, a w konsekwencji prowadzić również do niepożądanych skutków w skali mikro-  
i makroekonomicznej, w tym przede wszystkim do ograniczania sprzedaży towarów i usług w skali 
konkretnych przedsiębiorstw oraz do ograniczenia eksportu w skali kraju.  
 

W załączeniu przedstawiamy opis problemu wraz z propozycjami zmian i ich uzasadnieniem. 
Jednocześnie deklarujemy chęć i gotowość spotkania w celu omówienia tego zagadnienia. 
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Z wyrazami szacunku 
 
 
Prezes PIIT 
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