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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

W odpowiedzi na Pana wniosek z 28 lutego 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji 
publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję co następuje. 
Ad 1.
Do dnia udzielenia informacji wpłynęło 87 wniosków o zawarcie APA:

 63 jednostronne,
 22 dwustronne,
 2 wielostronne.

Ad 2.
Ministerstwo Finansów nie prowadzi statystyk wniosków wskazujących na datę rozpoczęcia 
APA.
Ad 3.
Ministerstwo Finansów nie prowadziło statystyk dla wszystkich złożonych wniosków, 
w szczególności dla wycofanych, umorzonych i pozostawionych bez rozpatrzenia. Ponadto 
niejednokrotnie treść wniosku różni się w zakresie typu transakcji od rozstrzygnięcia w APA. 
Przykładem może być wniosek o ustalenie wynagrodzenia dla podmiotu polskiego bez 
wnioskowania o restrukturyzację lub bez ustalania wynagrodzenia dla zakładu, które są 
dodatkowym przedmiotem postepowania z inicjatywy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W związku z tym przedstawiam statystyki dla 57 wniosków rozpatrzonych pozytywnie 
(zawartych porozumieniach) oraz dla 20 spraw w toku.

a) Typy transakcji w zawartych porozumieniach cenowych:
 sprzedaż dóbr materialnych do Polski – 21,
 sprzedaż dóbr materialnych poza Polskę – 20,
 świadczenie usług przez podmiot krajowy – 10,
 zakup usług przez podmiot krajowy – 4,
 korzystanie z WN przez podmiot krajowy –5,
 korzystanie z WN przez podmiot zagraniczny – 0,
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 usługi finansowe – 1,
 rozliczenia z udziałem zakładu – 2,
 restrukturyzacje biznesowe – 6,
 inne – 0.

Występuje więcej kategorii transakcji (69) niż porozumień (57) z powodu kwalifikacji decyzji 
APA obejmującej dwa wymienione wyżej typy transakcji w przypadku:

 zakupu i sprzedaży usług miedzy 2 podmiotami polskimi,
 sprzedaż dóbr materialnych do Polski prowadzona w formie zakładu,
 sprzedaż dóbr do Polski lub poza Polskę przy jednoczesnej transakcji restrukturyzacji.

b) Typy transakcji w sprawach w toku- wg wnioskodawcy:
 sprzedaż dóbr materialnych do Polski – 7,
 sprzedaż dóbr materialnych poza Polskę – 6,
 świadczenie usług przez podmiot krajowy –  2,
 zakup usług przez podmiot krajowy –1,
 korzystanie z WN przez podmiot krajowy –2,
 korzystanie z WN przez podmiot zagraniczny- 0,
 usługi finansowe – 0,
 rozliczenia z udziałem zakładu – 1,
 restrukturyzacje  biznesowe – 3,
 inne – 0.

Ad 4.
Ministerstwo Finansów nie prowadziło statystyk spotkań wstępnych od 2006 r., w 2018 r. 
do dnia udzielenia informacji odbyło się 10 spotkań wstępnych, w 2018 r. następuje wzrost 
zainteresowania spotkaniami wstępnymi.

Ad 5.
Od 2006 r. do dnia udzielenia informacji wydano 10 zawiadomień w trybie art. 20h § 2 
Ordynacji podatkowej.

Ad 6.
Zawarto łącznie 57 APA:

 46 jednostronnych,
 8 dwustronnych,
 1 wielostronne.

Ad 7.
Podział porozumień ze względu na metody:

 metoda CUP - 7
 metoda ceny odprzedaży – 0
 metoda koszt plus – 5
 metoda marzy transakcyjnej netto – 43
 metoda podziału zysku – 2
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Ad 8.
Wydano 15 innych rozstrzygnięć obejmujących: 
a) postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia – 4,
b) decyzje umarzające postępowanie – 5,
c) decyzję odmawiającą przedłużenia terminu obowiązywania dec. w spr. porozumienia – 1,
d) decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji z uwagi na jej bezprzedmiotowość – 4,
e) decyzja uchylająca decyzję Ministra Finansów –1.

Ad 9.
Liczba wniosków o przedłużenie lub odnowienie APA od 2006 r.- 15, z czego wydano 
12 decyzji o przedłużeniu terminu lub odnowieniu decyzji, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 
2 wnioski są w toku.

Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Konrad Szpadzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych 
Podmiotów.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 13 marca 2018 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Agnieszka Niekłań-Wudarska

Zastępca Dyrektora Biura Ministra
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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