
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r. 

Poz. 2387 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1) 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

Na podstawie art. 23zc ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie 
podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2509 oraz z 2020 r. poz. 238) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) w zakresie uzasadnienia gospodarczego transakcji, o którym mowa w art. 23zc ust. 1a ustawy: 
a) okoliczności, z których wynika obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie 

z art. 23za ust. 1 lub 1a ustawy, 
b) opis spodziewanych: 

– korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie  
powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty 
podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub 
zwrotu podatku, 

– innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększe-
nie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie 
przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębior-
stwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu, 

c) pozostałe przyczyny gospodarcze transakcji.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 

                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, 1428, 1492, 1565, 2122, 2123, 
2127, 2255 i 2320. 




