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Transfer Pricing Alert    

wrzesień 2022 

 

Publikacja nowego formularza w sprawie informacji 
o cenach transferowych (TPR) 

28 września br. Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywny formularz w sprawie informacji o cenach 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C). 

Opublikowany formularz stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy 

rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. 

 

Analogiczny formularz został opublikowany w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych (TPR-P).  

 

Poniżej przedstawiamy szczegóły w zakresie wprowadzonych zmian: 

Transakcje realizowane 

przez mikro/małych 

przedsiębiorców  

Dodano możliwość wskazania ograniczonego zakresu informacji w przypadku transakcji 

zawieranych przez podatników będących mikro lub małym przedsiębiorcą.  

Niniejsze oznacza brak konieczności uzupełniania formularza o informacje o analizach 

porównawczych lub analizach zgodności za 2021 r. 

Transakcje objęte 

mechanizmem „safe 

harbour” 

W nowym formularzu podatnicy korzystający z mechanizmu „safe harbour” (dla 

transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej) mają możliwość wykazania 

braku konieczności przygotowywania analizy porównawczej lub analizy zgodności 

poprzez wybór w rubryce „Metoda weryfikacji ceny” opcji „Nie dotyczy”. 

Informacja dodatkowa   Dodatkowo została zwiększona ilość znaków w sekcji „Dodatkowe informacje” w celu 

wyjaśnienia dokumentowanych transakcji. 

Termin na złożenie 

informacji TPR  

za 2021 rok 

 

W ramach przypomnienia wskazujemy, że terminy na sporządzenie i złożenie 

informacji TPR upływają odpowiednio: 

◼ 30 września 2022 roku – dla podatników, których pierwotny termin (tj. 

9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) upłynąłby w okresie  

od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., 

◼ 31 grudnia 2022 roku – dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się 

z rokiem kalendarzowym oraz 

◼ w przypadku pozostałych podatników, dla których pierwotny termin (tj. 

9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) upłynąłby w okresie  

od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., ostateczny, wydłużony termin 

należy zweryfikować indywidualnie (pierwotny termin został wydłużony 

o 3 miesiące). 

TPR za 2022 rok Warto podkreślić, że nowy formularz dotyczy tylko informacji o cenach transferowych za 

rok 2021, a nowe formularze na 2022 rok wedle zapowiedzi Ministerstwa Finansów 

zostaną opublikowane po wejściu w życie procesowanych zmian przepisów 

podatkowych w zakresie cen transferowych.  
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Bądź na bieżąco >>>  subskrybuj nasz newsletter! 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 

i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 

efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości 

i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych 

interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 

międzynarodowej grupy doradczej. 
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