
1 
 

USTAWA 

z dnia 15 lutego 1992 r. 

O podatku dochodowym od osób prawnych 

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 861 

 

(przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny 

transferowe) 

 

Art. 9a. 1. Podatnicy: 

1) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 

na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok 

podatkowy równowartość 2.000.000 euro: 

a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 

ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub 

b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki 

zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, 

mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) 

- lub 

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

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

konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach 

rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub 

rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym 

świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro, lub 

3) 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 równowartość 20.000 euro lub 

                                                           
1  Na podstawie tekstu jednolitego Ustawy, zamieszonego w Internetowym Systemie Aktów Prawnych 

Sejmu RP, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086 
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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 

równowartość 20.000 euro 

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, 

zwanej dalej "dokumentacją podatkową". 

1a. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji 

podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli 

obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, 

w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, 

przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub 

ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia 

prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie 

prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro. 

1c. Za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został 

utworzony: 

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo 

2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo 

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu 

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego 

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co 

najmniej 10.000 euro, z tym że wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio 

art. 14. 

1d. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) 

podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego 

rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, 

z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 

1) 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub 

inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość 

przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro 

powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro; 

2) 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro - za takie transakcje 

lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość 
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przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro 

powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro; 

3) 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne 

zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą 

równowartość kwoty 500.000 euro. 

1e. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) 

podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym: 

1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych 

przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro lub 

2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której 

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

określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 

równowartość 50.000 euro. 

1f. W przypadku podatników uzyskujących przychody z udziału w spółce niebędącej osobą 

prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit 

przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki. 

1g. W przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać 

sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych 

wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej. 

2. (uchylony) 

2a. (uchylony) 

2b. Dokumentacja podatkowa obejmuje: 

1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania 

płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, 

o którym mowa w ust. 1f - spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, 

zawierający: 

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, 

b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, 

c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te 

zdarzenia, 
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d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych 

przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółkę niebędącą osobą prawną, 

i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych 

i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk, 

e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem 

ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych 

zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) 

podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - również pozostałych wspólników spółki 

niebędącej osobą prawną; 

2) w przypadku podatników: 

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 

na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok 

podatkowy równowartość 10.000.000 euro albo 

b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, 

w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie 

prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu 

tych przepisów równowartość 10.000.000 euro 

- poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub 

danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków 

ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej 

"analizą danych porównawczych", wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 

1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych; 

3) opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółki 

niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. 

e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego 

sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości; 

4) informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - o spółce niebędącej 

osobą prawną, obejmujące opis: 

a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, 

b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, 

c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub 

w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi 

istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) 

podatnika, 

d) otoczenia konkurencyjnego; 
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5) dokumenty, w szczególności: 

a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, 

dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej 

osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, 

dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku 

oraz uczestnictwa w stratach, 

b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi 

państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których 

mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe. 

2c. Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla 

podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych 

porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków 

transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które 

ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. 

2d. Dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów 

powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - 

spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału, jeżeli 

przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku 

spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, równowartość 20.000.000 euro. Informacje te obejmują w szczególności: 

1) wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów 

powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego; 

2) strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych; 

3) opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych 

przez grupę podmiotów powiązanych; 

4) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych; 

5) opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę 

podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych; 

6) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem 

skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych; 

7) opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień 

w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż 

Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych. 
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2e. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji objętych 

decyzją w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny 

transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi, w okresie, którego ta decyzja dotyczy, 

obejmuje informacje, o których mowa w ust. 2b pkt 1 lit. b, d i e. 

2f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, dokumentację podatkową 

w zakresie elementów wymienionych w ust. 2b sporządza się nie później niż do dnia upływu 

terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że opis, o którym 

mowa w ust. 2b pkt 3, sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną. 

2g. Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym 

transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu 

przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu 

określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej 

informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h. 

2h. Dokumentacja podatkowa obejmująca elementy wymienione w ust. 2b pkt 2 podlega w tym 

zakresie aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych 

w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie 

przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. 

2i. Informacje, o których mowa w ust. 2d, dołącza się do dokumentacji podatkowej w terminie 

do dnia złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w ust. 2d pkt 1. 

3. (uchylony) 

3a. (uchylony) 

3b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między grupą 

producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 

(Dz. U. poz. 983, z późn. zm.), a jej członkami, dotyczących: 

1) odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 

2) odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów 

wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa 

w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 

3c. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między wstępnie 

uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców 

i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków 

owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), a jej członkami, dotyczących: 
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1) odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji; 

2) odpłatnego zbycia przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków, towarów 

wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa 

w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją. 

3d. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku podatników, o których 

mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, nie ma zastosowania do transakcji, w których cena lub sposób 

określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich 

podstawie aktów normatywnych. 

4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o których 

mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania. 

4a. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem 

sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, 

których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia 

obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności 

świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. 

Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. 

5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się 

na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym 

w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego 

dotyczy dokumentacja podatkowa. 

5a. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich 

zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przypisanych do 

tego zagranicznego zakładu. 

5b. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich 

zagranicznym zakładem, przypisanych do tego zagranicznego zakładu. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

krajów i terytoriów, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzając wykaz 

krajów i terytoriów, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia 

w szczególności treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
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7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom skarbowym 

oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego 

dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie dotyczy informacji, 

o których mowa w ust. 2d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 5a, oświadczenie 

może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres informacji, wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia podatnikom 

sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD 

w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji 

podatkowych. 

 

Art. 11. 1. Jeżeli: 

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli 

albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo 

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio 

w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego 

podmiotu krajowego, albo 

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem 

krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych 

podmiotów 

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od 

warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie 

wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, 

gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek 

określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące 

metody: 

1) porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2) ceny odprzedaży; 
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3) rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania 

ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji 

stosuje się metodę w niej wskazaną. 

4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 

1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem 

krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo 

2) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami 

krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów. 

4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, 

o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków, 

jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje 

dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - dochody podatnika określa się 

w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 i 3, albo stosuje się odpowiednio 

art. 14. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających 

ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi 

w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek 

osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. 

5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego 

podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu 

określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy 

podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli 

wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

7. (uchylony) 
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7a. (uchylony) 

8. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 

1) w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową; 

2) w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw, a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na 

rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych 

w gospodarstwach członków takiej grupy; 

3) w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub 

uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 

19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a ich członkami, 

dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji produktów lub grup 

produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji; 

4) w przypadku transakcji między Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a instytucją 

pomostową lub do transakcji pomiędzy podmiotem zarządzającym aktywami a instytucją 

pomostową w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

8a. (uchylony) 

8b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację 

podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu 

zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu 

zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty 

dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 

8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, służy określeniu dochodów podatnika 

będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki 

handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 8b, 

odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi. 

8d. Przepisy ust. 1-3a, 8b i 8c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność przez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego 

zagranicznego zakładu. 

8e. Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 
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1) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku 

z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa 

w ust. 1, lub 

2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania 

zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku 

ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem 

pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub 

3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie 

z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 

i 1165), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub 

narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania 

podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, 

uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego 

opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych*) oraz Kodeksu 

postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych 

(Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-12). 

 

Art. 1a. 1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego 

mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej 

"podatkowymi grupami kapitałowymi". 

2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli: 

a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający 

na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1.000.000 zł, 

b) jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 95% udział 

w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych 

dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie 

została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub 

rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji, 
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c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę 

grupę, 

d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa; 

2) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę 

o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa 

ta, zwana dalej "umową", została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego; 

3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki 

wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto: 

a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, 

b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 

11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy 

kapitałowej; 

4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów 

w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. 

2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka 

po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej 

i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty 

deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, 

określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami. 

2b. Wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określa się bez 

uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana 

lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek 

od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, 

a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. 

3. Umowa musi zawierać co najmniej: 

1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału 

zakładowego; 

2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale 

zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę 

kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek; 

3) określenie czasu trwania umowy; 
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4) wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków 

wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej; 

5) określenie przyjętego roku podatkowego. 

4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego 

według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed 

rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten 

jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy 

kapitałowej. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej 

formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4. 

6. Po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki. 

7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez 

spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu 

terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej 

grupy kapitałowej. 

8. Spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu 

skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale 

zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową - w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia tych okoliczności. 

9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane 

zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego. 

10. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub 

w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania 

podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia 

któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika 

oraz koniec jej roku podatkowego. 

11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji 

lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziałami (akcjami) przez ich 

posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za 

podatnika podatku dochodowego. 

12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzień utraty 

statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową uznaje się ostatni dzień miesiąca, 

w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 

27 ust. 1, przypada termin złożenia tego zeznania. 
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13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek 

wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu na naruszenie 

warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed upływem roku 

podatkowego spółki, następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła 

prawo do uznania jej za podatnika. 

14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania 

z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy. 

15. Informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej podlegają 

ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Art. 19. 1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi: 

1) 19% podstawy opodatkowania; 

2) 15% podstawy opodatkowania - w przypadku: 

a) małych podatników, 

b) podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli 

działalność. 

1a. Podatnik, który został utworzony: 

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia 

spółki w inną spółkę, albo 

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo 

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie 

przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego 

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co 

najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, 

w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych 

składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo 

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki 

majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli 

te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników 

- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w 

roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. 
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1b. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art. 11, dochód 

podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana 

przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których 

mowa w art. 9a, a podatnik nie przedłoży tym organom dokumentacji podatkowej - różnicę 

między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy 

opodatkowuje się stawką 50%. 

 

Art. 27. 1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 

ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, 

z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru 

o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca 

roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem 

należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od 

początku roku.  

1a. (uchylony)  

1b. (uchylony)  

1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.  

2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu 

skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały 

zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania 

z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych 

przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.  

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej 

przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani 

składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości 

dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym 

mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym 

terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej 

zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych 

spółek. 
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3. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania 

ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie 

o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody 

określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny 

transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane 

identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej 

metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami 

powiązanymi oraz okres stosowania metody.  

5. Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub 

koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym 

równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy 

uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych 

zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata 

należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 

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

podatkową.  

6. (uchylony)  

7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 5, przelicza się na walutę polską po 

średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu 

roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5.  

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając informacje dotyczące 

podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i przedmiotu transakcji 

lub innych zdarzeń, zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku 

z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu 

mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą 

konkurencję podatkową, a także kierując się potrzebą ułatwienia podatnikom poprawnego 

sporządzenia tego sprawozdania.  

9. (uchylony) 


