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Ceny transferowe  
Obowiązek przygotowania 

dokumentacji podatkowej w ciągu 3 
miesięcy od zakończenia roku 
podatkowego, kończącego się między 
1 października a 31 grudnia 2019 r. 
 

Alert Podatkowy 38/2019 

 

Podatnicy, których rok podatkowy kończy się między 1 października 

a 31 grudnia 2019 r. mogą być zobowiązani do przygotowania 

dokumentacji podatkowej w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. 

Podatnicy, którzy: 

a) wybrali możliwość sporządzania dokumentacji podatkowej 

za rok finansowy zaczynający się po 1 stycznia 2018 „na 

starych zasadach” (tj. przy zastosowaniu przepisów 

obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 

r.) oraz 

b) których rok podatkowy kończy się po 30 września 2019 r. 
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są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej 

w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku 

podatkowego. 

Takie rozumienie przepisów potwierdza praktyka organów 

podatkowych.  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 22. listopada 2019 r. wydał 

Interpretację Indywidualną (sygnatura: 0114-KDIP2-

2.4010.421.2019.1.SJ) potwierdzającą, że zgodnie z brzmieniem § 

3 Rozporządzenia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia 

terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji 

podatkowej przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji 

podatkowej i wykonanie innych, określonych obowiązków z zakresu 

cen transferowych do 9 miesięcy, liczonych od zakończenia roku 

podatkowego, stosowane jest jedynie dla zasadniczych terminów 

upływających w 2018 r. lub  

2019 r. 

W związku z powyższym, podatnicy, którzy wybrali opcję 

sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z przepisami 

obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. do  

31 grudnia 2018 r. i których rok podatkowy kończy się po 30 

września 2019 r. (a więc dla których zasadniczy termin na 

sporządzenie dokumentacji podatkowej i wykonanie innych, 

określonych obowiązków z zakresu cen transferowych upływa w 

roku 2020) będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji 

podatkowej i wykonania innych, określonych obowiązków z zakresu 

cen transferowych w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku 

podatkowego. 

Oznacza to, że będą oni musieli w tym terminie: 

 sporządzić dokumentację podatkową, 

 złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o sporządzeniu 

dokumentacji podatkowej, 

 dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy 

uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP. 
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego 

podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które 

stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. 

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego 

klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej 

sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, 

doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść 

sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na 

świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i 

pracują. 

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej 

publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych 

czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować 

jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub 

działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady 

profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty 

stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania 

informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. 

Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym 

odpowiedzialność. 
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