
 
 
 

 
֠ Przedłużenie terminu sporządzania dokumentacji cen transferowych 

  
14 marca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania 

niektórych obowiązków podatkowych z zakresu dokumentacji podatkowej. Wobec tego podatnicy, którzy 

mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2017 r., uzyskują dodatkowe pół roku 

na jej przygotowanie. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwo Finansów przedłużyło do końca dziewiątego miesiąca po 

zakończeniu roku podatkowego (czyli dla podatników, dla których rok kalendarzowy pokrywa się z 

rokiem podatkowym- do końca września) terminy na: 

 
1) sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie dokumentowania zdarzeń i transakcji z 

podmiotami powiązanymi; 
 

2) przedłożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP (załącznik 
CIT-8); 

 
3) dołączenia do zeznania podatkowego sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP.  
 

1. Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych 
 
Przedłużeniu ulega termin na sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie zdarzeń i transakcji            

z podmiotami powiązanymi (dokumentacja TP). Zmiana terminu dotyczy zarówno dokumentacji 

lokalnej (tzw. „local file”) w tym także analizy porównawcze, jak i grupowej (tzw. „master file”).  

 

2. Przedłożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen 

 transferowych 

 
Analogicznie do terminu na sporządzenie dokumentacji, przedłużeniu ulega także sam termin na 
przesłanie do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w zakresie 
zdarzeń i transakcji z podmiotami powiązanymi. 
 
3. Przedłużenie terminu na dołączenie sprawozdań PIT-TP i CIT-TP 
 
 
Równocześnie podatnik zyskuje także dodatkowe pół roku na przedłożenie do urzędu skarbowego 
uproszczonego sprawozdania PIT-TP i CIT-TP. 
 
Przedłużenie terminu dotyczy NIE TYLKO roku podatkowego 2018, ale także 2019. 
 
Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. 
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