
                          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 marca 2022 r. 

Poz. 522 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

Na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy transakcja kontrolowana obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerial-

nych jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), 

albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 tej ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się za 

okres, którego dotyczy to porozumienie.”; 

2) w § 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli w wyniku transakcji kontrolowanych podmiot powiązany wykaże w jednym roku podatkowym 

dochód niższy niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, 

a w trzyletnim okresie obejmującym ten rok podatkowy wykaże w wyniku transakcji kontrolowanych dochód 

wyższy niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, okreś-

lając wysokość dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania organ podatkowy uwzględnia fakt, czy niższy 

dochód uzyskany w jednym roku podatkowym kompensowany jest wyższym dochodem z tego trzyletniego okresu.”, 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) niższy dochód w jednym roku podatkowym jest równoważony wyższym dochodem w następnym roku 

podatkowym − w przypadku warunków ustalonych w sposób wskazany w ust. 2.”. 

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

Minister Finansów: wz. A. Soboń 

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

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947). 
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