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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyk i Telekomunikacji [PIIT] 

w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 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.  

 

Poniżej przedstawiamy opis problemu wraz z propozycjami zmian i ich uzasadnieniem. 

1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. 

Przepisy art. 11o ust. 1 i 2 zostały dodane do ustawy o CIT ustawą z dnia 23 października 2018 r.  

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193)  

z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Do dnia 31 grudnia 2020 r. przepis art. 11o ust. 1 ustawy o CIT stanowił, że do sporządzenia lokalnej 

dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy: 

1)  dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 

podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym 

łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, 

lub 

2)  zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub  

w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową: 

a)  umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników 

wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub 

b)  umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość 

wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia  

w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub 

równowartość tej kwoty. 

Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2860), regulacja art. 11o ustawy o CIT „ma na celu 

objęcie obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacj i  cen transferowych 

transakcj i ,  w wyniku których następuje zapłata należności  o łącznej wartości  

przekraczającej 100  000 złotych ( lub równowartość tej  kwoty w innej walucie) do 

podmiotów, mających miejsce zamieszkania,  s iedzibę lub zarząd na terytorium lub 
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w kraju stosującym szkodliwą konkurencję  podatkową. Obowiązek ten obejmuje 

również umowy spółki  niebędącej osobą pr awną oraz umowy wspólnego 

przedsięwzięcia lub inne umowy o podobnym charakterze –  jeżel i  wartość przekracza 

100 000 złotych lub równowartość tej  kwoty w innej walucie.  

Regulacja ta stanowi uzupełnienie przepisów wprowadzanego artykułu 11i ustawy o 

CIT oraz odpowiednio  art.  23u ustawy o P IT,  umożliwiającego szacowanie przez 

organy podatkowe dochodu w takich transakcjach. ” 

2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.  

Zgodnie z aktualnie obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisem art. 11o ust. 1 ustawy o CIT do 

sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki 

niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem 

mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą 

konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek 

niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł (przepisy art. 11k ust. 3–5, 

art. 11l, art. 11q ust. 1 i art. 11r ustawy o CIT stosuje się odpowiednio).1 

Przepis art. 11o ust. 1a ustawy o CIT stanowi, że do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 

transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji 

kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli: 

- rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz 

- wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za 

rok obrotowy, przekracza 500 000 zł (przepisy art. 11k ust. 3–5, art. 11l, art. 11q ust. 1 i art. 11r ustawy 

o CIT stosuje się odpowiednio).2 

Według przepisu art. 11o ust. 1b ustawy o CIT, na potrzeby stosowania przepisu art. 11o ust. 1a tej 

ustawy domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, o 

których mowa w ust. 1a, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem 

mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do 

dochowania należytej staranności.3 

 
1 W brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.2123) zmieniającej ustawę o CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. 
2 Przepis dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.2123) zmieniającej ustawę o CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 
3 Przepis dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
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Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 642) w zakresie art. 2 pkt 9 (zmiana w art. 11o ust. 1 oraz dodanie ust. 

1a i 1b ustawy o CIT) wskazano, że „w aktualnym stanie prawnym w wielu przypadkach 

transakcje z podmiotami z krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową nie podlegają o bowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacj i  cen 

transferowych. Zmiana obecnie obowiązującego przepisu spowoduje,  iż dodatkowo 

transakcje,  w wyniku których polsk i  podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną 

otrzymuje zapłatę od podmiotu z kraju lub terytor ium stosującego szkodl iwą 

konkurencję podatkową, będą objęte obowiązkiem sporządzania lokalnej  

dokumentacj i  cen transferowych .  Odwołanie się w ust .  1  do ustawowo 

zdef iniowanego pojęcia „transakcje kontrolowane” zapewnia spójność 

terminologiczną, jednocześn ie el iminuje potrzebę odrębnego wskazania umów 

spółek niebędących osobami prawnymi,  umów wspólnego przedsięwzięcia  i  innych 

umów o podobnym charakterze. W odniesieniu do tzw.  kontrolowanych  

i  niekontrolowanych transakcj i  rajowych obowiązuje jednolity próg  dokumentacyjny 

wynoszący 100 000 zł .  Jednocześnie  zaproponowano wprowadzenie nowego ust.  1a,  

w którym rozszerzono obowiązki  dokumentacyjne na transakcje kontrolowane lub 

transakcje inne niż  transakcje kontrolowane, jeżeli  rzeczywisty właścic iel   

w rozumieniu przepisów ustawy ma miejsce zamieszkania,  s iedzibę lub zarząd w tzw.  

raju podatkowym.  

W obecnie  obowiązującym brzmieniu przepisu art .  11o ustawy o CIT posłużono się  

pojęciem podatnika.  Nie ma uzasadnienia brak obowiązku dokumentacyjnego  

w odniesieniu do tzw. transakcj i  rajowych dokonywanych przez spółki  niebędące 

osobami prawnymi. Zrezygnowano z niezdef iniowanego pojęcia dokonywania 

„bezpośrednio lub pośrednio” zapłaty należności  na rzecz tzw. podmiotu rajowego, 

które budziło wątpliwości  interpretacyjn e. Użycie pojęcia  „rzeczywisty właścic iel”  

(benef icia l  owner) zdefiniowanego ustawowo oraz mającego oparcie  w bogatym 

dorobku doktryny będzie rozwiązaniem mniej  wątpl iwym interpretacyjnie.   

W ust.  1b wprowadzono domniemanie,  że rzeczywisty właśc iciel  ma mi ejsce 

zamieszkania,  s iedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, w sytuacj i ,  gdy 

kontrahent podatnika lub spółki  niebędącej osobą prawną dokonuje w roku 

podatkowym rozl iczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w tzw. raju 

podatkowym. Ustalenia tych okol iczności  podatnik lub spółka niebędącą osobą 

prawną powinni  dokonać z  zachowaniem zasad należytej  staranności .” 

 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.2123) zmieniającej ustawę o CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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3. Praktyczne konsekwencje wprowadzenia nowych narzędzi fiskusa odnośnie tzw. transakcji 

rajowych – nowe obowiązki podatników 

Przepisy, które weszły w życie z początkiem 2021 roku istotnie rozszerzyły zakres obowiązków 

dokumentacyjnych dla transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Obecnie fakt, że podatnik 

nie dokonuje transakcji z kontrahentami znajdującymi się w raju podatkowym już nie wystarczy, aby 

nie wpaść w reżim surowych regulacji dotyczących cen transferowych, które nakładają na podatników 

znaczne obciążenia administracyjne, a także powodują powstanie osobistej odpowiedzialności 

członków zarządu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. 

W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku  

z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 rok, kluczowe znaczenie ma 

jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć 

na koniec roku 500 000. zł netto. 

Należy podkreślić w szczególności fakt, że przepis dotyczy wszystkich transakcji jednorodnych powyżej 

500 000 zł netto, tj. transakcji z podmiotami powiązanymi i z niepowiązanymi / niezależnymi 

kontrahentami oraz transakcji krajowych i zagranicznych. Zatem przedsiębiorcy, którzy nie mają 

powiązań z innymi podmiotami i funkcjonują w przekonaniu, że przepisy dotyczące cen transferowych 

ich nie dotyczą, będą zmuszeni do bardzo dokładnego przyjrzenia się rozliczeniom w swoich firmach. 

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że nowe regulacje mogą mieć wpływ na progi dla transakcji  

z podmiotami powiązanymi (np. 500 000 zł zamiast 10 mln zł dla transakcji towarowych, jeżeli jeden  

z powiązanych kontrahentów dokonuje jakichkolwiek rozliczeń z „rajem podatkowym”). 

Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie 

wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami. Zgodnie z ustawą o PIT 

i ustawą o CIT, właścicielem rzeczywistym jest podmiot, który otrzymuje należność dla własnej korzyści, 

w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z jej całkowitą 

bądź częściową utratą. Ponadto, nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym 

podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu 

podmiotowi, a także prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności 

uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższa definicja do tej pory 

funkcjonowała w polskim porządku prawnym na potrzeby podatku u źródła. Teraz jest również 

wykorzystywana w regulacjach w zakresie cen transferowych, jednak w szerszym zakresie – zarówno 

dla transakcji kosztowych, jak i przychodowych (na potrzeby podatku u źródła definicja obejmuje 

jedynie transakcje kosztowe). Zatem, polski podatnik musi z należytą starannością zweryfikować status 

prawny i faktyczny odbiorcy płatności, żeby potwierdzić, kto jest rzeczywistym właścicielem 

dokonywanej płatności. 

Jakie dodatkowe prace muszą wykonać przedsiębiorcy w 2022 roku w związku z art. 11o ust. 1b ustawy 

o CIT? 

W pierwszej kolejności konieczne jest przeprowadzenie analizy w celu określenia, które zdarzenia 

gospodarcze należy uznać za transakcję jednorodną. Należy pamiętać, że pod tym pojęciem kryje się 

konieczność agregacji pojedynczych zdarzeń tego samego rodzaju (np. wszystkie zakupy usług 
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logistycznych dokonywane na przestrzeni całego roku obrotowego będą stanowiły jedną transakcję 

jednorodną, nie kilka odrębnych). Dodatkowo należy pamiętać, że pojęcie transakcji jest bardzo 

szerokie i obejmuje także nieoczywiste przypadki, np. niespłacone pożyczki z lat ubiegłych, zaliczki czy 

wypłatę wynagrodzenia na podstawie kontraktu menedżerskiego; 

W sytuacji, gdy łączna wartość poszczególnych zidentyfikowanych transakcji jednorodnych przekroczy 

próg 500 000 zł netto, należy zbadać czy rzeczywisty właściciel w transakcji znajduje się w raju 

podatkowym, przy czym przy ustalaniu tych okoliczności należy dochować należytej staranności; 

Jeżeli podatnik ustali, że jego kontrahent dokonywał jakichkolwiek rozrachunków (należności/ 

zobowiązań), niezależnie od formy (m.in. drogą kompensaty oraz w naturze) oraz od wartości tych 

rozrachunków (brak minimalnego progu kwotowego), to następuje domniemanie, że rzeczywisty 

właściciel jest podmiotem rajowym, wówczas:  

- podatnik wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych (konieczność sporządzenia 

dokumentacji, analizy porównawczej, złożenia oświadczenia TP i formularza TPR, odpowiedzialność 

osobista zarządu na gruncie KKS); 

- podatnik może obalić domniemanie poprzez wykazanie okoliczności przeciwnej. 

Oznacza to w praktyce, że nawet zapłata za lunch kartą służbową przez kontrahenta przedsiębiorstwa 

w trakcie wyjazdu do Andory, może spowodować po jego stronie konieczność sporządzania 

dokumentacji cen transferowych oraz pozostałe skutki z zakresu cen transferowych. 

Innym przykładem dotyczącym skutków omawianego przepisu, może być sytuacja, kiedy to kontrahent 

spółki, jednorazowo poniósł wydatki związane z frachtem towarów, przy czym większość firm 

świadczących usługi frachtu ma siedziby na terenie rajów podatkowych (głównie w Liberii). Wówczas 

spółka będzie zmuszona przyjąć, że rzeczywisty właściciel znajduje się w raju podatkowym, a w związku 

z tym wywiązać się z obowiązków z zakresu cen transferowych. 

Zniechęcanie przedsiębiorców do realizacji transakcji z podmiotami rajowymi jest działaniem 

spotykanym w wielu jurysdykcjach, mającym na celu ograniczenie zjawiska erozji podstawy 

opodatkowania. Jednak, nawet w zestawieniu z coraz ostrzejszym prawem międzynarodowym, polskie 

przepisy są wyjątkowo surowe. Przede wszystkim, lista krajów uznawanych za państwa stosujące 

szkodliwą konkurencję podatkową określona przez polskie Ministerstwo Finansów zawiera aż 26 

pozycji, podczas gdy unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych wskazuje 

jedynie 12 krajów (jednym z krajów ujętych jedynie na liście polskiej jest Hongkong). 

Co więcej, polskie przepisy nakładają na podatników coraz większe obowiązki dokumentacyjne, 

zwiększając tym samym obciążenia administracyjne prowadzenia działalności. Literalne brzmienie 

znowelizowanego art. 11o ustawy o CIT, wzbudza ogromne kontrowersje wśród przedsiębiorców, 

doradców podatkowych i prawników. W kontekście tym należy wspomnieć, że o ile rozważane jest 

odstąpienie od sporządzania analizy porównawczej/zgodności dla transakcji innych niż kontrolowane 

zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotami z rajów 

podatkowych, o tyle nie ma planów wycofania się przez Ministerstwo z problematycznych uregulowań. 

Największe kontrowersje wzbudza bowiem obciążenie podatników obowiązkiem weryfikowania,  
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w przypadku wielu podatników setek a nawet tysięcy kontrahentów pod kątem ich ewentualnych 

rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w raju podatkowym. 

Biorąc bowiem pod uwagę fakt, że w celu ustalenia obowiązku dokumentacyjnego, wartość transakcji 

jednorodnej determinuje się bez względu na liczbę kontrahentów, z którymi realizowana jest 

transakcja, mogą przecież wystąpić sytuacje, w której polski podatnik zobowiązany będzie do 

szczegółowej analizy nawet mało istotnych przepływów. Nie wiadomo również, co podatnik ma zrobić 

w sytuacji, gdy kontrahenci nie będą skorzy do udostępniania informacji na temat rzeczywistego 

właściciela, albo informacji o tym, czy realizują rozliczenia z podmiotami z rajów podatkowych. 

4. Negatywne skutki i wątpliwości dotyczące nowej regulacji art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT - 

podsumowanie. 

W opinii PIIT oraz jej członków nowe regulacje art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT budzą poniższe 

poważne wątpliwości interpretacyjne i powodują opisane poniżej negatywne skutki:  

a) objęcie przepisami transakcji sprzedaży, bez wskazania uzasadnienia i celu takiej regulacji. 

b) przepisy wskazują również transakcje inne niż kontrolowane – czy to oznacza, że np. wypłatę 

dywidendy, podwyższenie kapitału również należy dokumentować? 

c) określenie transakcji jednorodnej odnosi się do wszystkich zdarzeń tego samego rodzaju na 

przestrzeni całego roku obrotowego, czy zdarzeń z konkretnym kontrahentem? 

d) w przypadku ustalania limitu dla wszystkich kontrahentów łącznie, wystąpi konieczność analizy 

i dokumentowania nieistotnych przepływów. 

e) ewidencja kosztów prowadzona jest co do zasady w układzie rodzajowym lub/i kalkulacyjnym 

– zaprowadzenie dodatkowej ewidencji wg. kryterium jednorodnej transakcji lub analiza 

istniejących ewidencji oznacza dodatkowe koszty. 

f) domniemanie rzeczywistego właściciela jako podmiotu rajowego gdy kontrahent dokonywał 

jakichkolwiek rozrachunków niezależnie od formy oraz od wartości tych rozrachunków – 

literalne brzmienie prowadzi do analizy nieistotnych przepływów a tym samym generuje 

dodatkowe koszty administracyjne. 

g) obowiązki dokumentacyjne występują na bieżąco a odniesienie do limitu możliwe jest dopiero 

po zakończeniu roku – prowadzi to do obowiązku bieżącego weryfikowania wszystkich 

kontrahentów w zakresie rzeczywistego właściciela należności, rozliczeń z podmiotami  

z krajów rajów oraz sporządzania analiz porównawczych. 

h) różnorodność dokonywanych zakupów od podmiotów niepowiązanych oraz konieczność 

sporządzenia analizy danych porównawczych dla jednorodnych grup transakcji skutkuje 

ponoszeniem wysokich kosztów analizy. 

i) po zrealizowaniu transakcji wpływ na uzyskanie oświadczenia kontrahenta w wymaganym 

zakresie jest mocno ograniczony. Jak postąpić, gdy kontrahent odmówi udzielenia informacji?  

j) obok oświadczenia nie ma wskazanych innych źródeł pozyskania informacji o rozliczeniach 

kontrahenta z podmiotami z krajów rajów czy pozyskania informacji na temat rzeczywistego 

właściciela. Czy to oznacza, że w przypadku każdego dostawcy należy poszukiwać na rynku 

dostępnych informacji, korzystając z Internetu lub analizując skład zakupionych produktów? 
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Co w przypadku, gdy oświadczenie kontrahenta zostanie uznane przez organy kontroli za 

niewłaściwe lub błędne? 

k) przypuszczalnie większość kontrahentów (odbiorców i dostawców) posiada „jakiekolwiek” 

rozliczenia z podmiotami z krajów rajów. W związku z tym, obowiązkiem dokumentacyjnym 

zostaną objęte niemalże wszystkie transakcje realizowane przez podatników? 

5. Proponowany zakres zmian wraz z ich uzasadnieniem 

W świetle przedstawionych powyżej uwag i wątpliwości, w opinii PIIT brak jest uzasadnienia do 

dodatkowego objęcia przepisami art. 11o ustawy o CIT i wynikającym z nich obowiązkiem sporządzania 

lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, w wyniku których polski podatnik 

lub spółka niebędąca osobą prawną otrzymuje zapłatę od podmiotu z kraju lub terytorium stosującego 

szkodliwą konkurencję podatkową. 

Z perspektywy polskich podatników uzyskanie przychodu (uzyskanie zapłaty) z tytułu sprzedaży 

towarów lub usług wywołuje zawsze te same konsekwencje podatkowe, bez względu na jurysdykcję 

podatkową kupującego te towary i usługi. 

W przypadku innych dochodów o charakterze pasywnym (np. opłat licencyjnych) oraz dochodów ze 

zbycia majątku okoliczność, że pochodzą one od podmiotu z tzw. raju podatkowego również nie ma 

wpływu na sposób i zakres opodatkowania tych dochodów w Polsce. Wynika to stąd, że Polska nie 

zawarła z krajami lub terytoriami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

W związku z powyższym art. 11o ust. 1a ustawy CIT powinien stanowić, że „do sporządzenia lokalnej 

dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi 

dokonujący zapłaty należności w ramach transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja 

kontrolowana, jeżeli: 

- rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju 

stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz 

- wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – 

za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł (przepisy art. 11k ust. 3–5, art. 11l, art. 11q ust. 1 i art. 11r 

ustawy CIT stosuje się odpowiednio).” 

Jednocześnie przepis art. 11o ust. 1b ustawy o CIT powinien otrzymać następujące brzmienie: 

„Na potrzeby stosowania przepisu ust. 1a podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną jest 

obowiązana udokumentować miejsce zamieszkania, siedziby lub zarządu podmiotu będącego drugą 

stroną transakcji złożonym przez ten podmiot pisemnym oświadczeniem, że jest rzeczywistym 

właścicielem wypłaconych należności. W przypadku braku takiego oświadczenia, na potrzeby 

stosowania przepisu ust. 1a przyjmuje się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do 

dochowania należytej staranności.”  


