
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 lutego 2020 r. 

Poz. 239 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego 

od osób prawnych 

Na podstawie art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 865, 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 prawnych (Dz. U. poz. 2479) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 2 w lit. h wyrazy „uprzednie porozumienia cenowe” zastępuje się wyrazami „porozumienia dotyczące cen 

transferowych”; 

2) w § 3 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) wykaz i zwięzły opis: 

– jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitało-

wej, 

– jednostronnych porozumień dotyczących cen transferowych oraz innych interpretacji podatkowych dotyczą-

cych przypisania dochodu pomiędzy państwami, wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż 

Rzeczpospolita Polska dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: T. Kościński 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 

1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 183. 
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