Projekt z dnia 21 marca 2019 r.

USTAWA
z dnia ………………. 2019 r.
o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych 1), 2)
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa sposób i tryb prowadzenia spraw mających na celu rozstrzyganie
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień
cenowych.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)

cenie transferowej – rozumie się przez to cenę transferową, o której mowa w art. 23m ust.
1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 1
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

krajowym podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot powiązany położony
lub mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3)

Ordynacji podatkowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.3));

4)

podmiotach niepowiązanych – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w
art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w
art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

1)

2)

3)

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie
mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE L 265 z 14.10.2017, str. 1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r.
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę z dnia 9
marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000,
1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244, 2354 oraz z 2019 r. poz. 60.
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5)

podmiotach powiązanych – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w
art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

6)

procedurach rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania – rozumie
się przez to procedurę:
a)

rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami
członkowskimi Unii Europejskiej,

b)

wzajemnego porozumiewania się prowadzoną na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania,

c)

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów
powiązanych;

7)

transakcji kontrolowanej – rozumie się przez to transakcję kontrolowaną w rozumieniu
art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11a ust.
1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

8)

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – rozumie się przez to ustawę z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509,
z późn. zm.4));

9)

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – rozumie się przez to ustawę z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036,
z późn. zm.5));

10) zagranicznym podmiocie powiązanym − rozumie się przez to podmiot powiązany,
położony lub mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd, poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, powiązany z krajowym podmiotem powiązanym.
DZIAŁ II
Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 3. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552,
1629,1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i 2529 oraz z 2019 r.
poz. 29.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629,
1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245, 2429 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 37.
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1)

Konwencji Arbitrażowej – rozumie się przez to konwencję z dnia 23 lipca 1990 r. w
sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków
przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1080);

2)

kwestii spornej – rozumie się przez to sprawę, która prowadzi do sporu między państwami
w zakresie wykładni lub stosowania umów międzynarodowych;

3)

umowie międzynarodowej – rozumie się przez to Konwencję Arbitrażową i umowę o
unikaniu podwójnego opodatkowania;

4)

umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania – rozumie się przez to umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania dochodów lub majątku, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska;

5)

właściwym organie krajowym – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw
finansów publicznych lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Art. 4. Procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

wszczyna się na wniosek.
Art. 5. 1. Pisma kierowane do właściwego organu krajowego przez wnioskodawcę mogą
być składane w formie pisemnej w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) lub innych
środków komunikacji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu z właściwym organem
krajowym.
2. Pismo czyni zadość wymogom ustalonym w przepisach niniejszego działu oraz
zawiera:
1)

dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
a) w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, a w pozostałych przypadkach pełną
nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności,
jeżeli występuje,
c) adres do korespondencji, jeśli jest różny od adresu wskazanego na podstawie pkt b,
d) identyfikator podatkowy, a w przypadku wnioskodawcy podlegającego ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – numer i serię

–4–
paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer
identyfikacyjny, w przypadku braku identyfikatora podatkowego;
2)

treść żądania, w tym w przypadku wniosku wskazanie jednej z procedur rozstrzygania
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, której wniosek dotyczy;

3)

listę załączników;

4)

podpis wnioskodawcy.
3. Pismo składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1)

jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym albo uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość
potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci
elektronicznej;

2)

zawiera adres elektroniczny składającego pismo.
4. Działanie przez pełnomocnika wymaga umocowania do prowadzenia wskazanej

procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.
5. Do pierwszego pisma składanego przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo,
jeżeli nie zostało uprzednio złożone przez mocodawcę.
6. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator
podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w
przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, a
także adres tego pełnomocnika do doręczeń.
Art. 6. 1. Jeżeli w piśmie nie wskazano adresu wnioskodawcy, o którym mowa w art. 5
ust. 2 pkt 1 lit. b, i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie danych przekazanych
przez wnioskodawcę, pismo pozostawia się bez rozpatrzenia.
2. Jeżeli pismo nie spełnia innego wymogu, niż określony w ust. 1, właściwy organ
krajowy wzywa składającego do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 7 dni, z pouczeniem o skutkach nieuzupełnienia braków, określonych w dalszych
przepisach.
Art. 7. 1. Pismo sporządza się w języku polskim.
2. Właściwy organ krajowy może dopuścić składanie pism w języku obcym.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale przepisy art. 138a § 1 i 3-5, art. 138e
§ 1, 2 i 4, art. 138g, art. 138h, art. 138i § 2, art. 144 § 1-3, art. 144a, art. 144b, art. 145 § 1 i 2,
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art. 146, art. 148 § 2 pkt 1, art. 149, art. 150 § 1 pkt 1 i § 2-4, art. 151, art. 151a, art. 152,
art. 152a, art. 153 i art. 154 oraz działu VII Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
Rozdział 2
Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej
Oddział 1
Przepisy ogólne
Art. 8. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)

osobie, której dotyczy spór – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej podlegające nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na której
opodatkowanie kwestia sporna ma bezpośredni wpływ;

2)

podwójnym opodatkowaniu – rozumie się przez to nałożenie przez dwa lub więcej
państw członkowskich Unii Europejskiej podatków objętych zakresem stosowania umów
międzynarodowych, w odniesieniu do tego samego dochodu lub majątku, jeżeli prowadzi
to do:
a)

zwiększenia zobowiązań podatkowych albo

b)

dodatkowego obciążenia podatkowego, albo

c)

zmniejszenia strat, które mogłyby zostać potrącone od dochodów podlegających
opodatkowaniu;

3)

właściwym organie zainteresowanego państwa członkowskiego – rozumie się przez to
organ właściwy do spraw rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
wskazany przez inne niż Rzeczpospolita Polska zainteresowane państwo członkowskie;

4)

właściwym sądzie krajowym – rozumie się przez to sąd administracyjny;

5)

właściwym sądzie innego państwa członkowskiego – rozumie się przez to sąd, trybunał
lub inny organ państwa członkowskiego wyznaczony jako taki przez zainteresowane
państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska;

6)

wykazie niezależnych ekspertów – rozumie się przez to prowadzony przez Komisję
Europejską wykaz niezależnych osób cieszących się powszechnym uznaniem, które
zostały wyznaczone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej;

7)

zainteresowanym państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie
Unii Europejskiej, którego dotyczy kwestia sporna.
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2. Określenie, które nie zostało zdefiniowane w niniejszym rozdziale, o ile z kontekstu
nie wynika inaczej, otrzymuje znaczenie, jakie posiada na mocy właściwej umowy
międzynarodowej, która ma zastosowanie w dniu pierwszego zawiadomienia o działaniu,
którego skutkiem była lub będzie kwestia sporna.
3. W przypadku braku definicji, o której mowa w ust. 2, niezdefiniowane określenie
przyjmuje znaczenie, jakie miało w dniu pierwszego zawiadomienia o działaniu, którego
skutkiem była lub będzie kwestia sporna, przy czym znaczenie na mocy przepisów prawa
podatkowego ma pierwszeństwo przed znaczeniem przypisanym temu określeniu na podstawie
innych przepisów prawa.
Oddział 2
Wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej
Art. 9. 1. Osoba, której dotyczy spór, może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie kwestii
spornej dotyczącej podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej w terminie trzech lat od dnia otrzymania pierwszego zawiadomienia o działaniu
organów podatkowych, którego skutkiem jest lub będzie kwestia sporna.
2. Wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej zawierający te same informacje składa się
równocześnie do właściwych organów każdego zainteresowanego państwa członkowskiego w
co najmniej jednym z języków:
1)

urzędowym tego państwa członkowskiego zgodnie z jego prawem krajowym lub

2)

w jakimkolwiek innym języku, który takie państwo zaakceptowało do tego celu.
3. Informacje o innym języku zaakceptowanym do celów złożenia wniosku o

rozstrzygnięcie kwestii spornej są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej jest równoznaczne z wycofaniem
uprzednio złożonych w tej samej kwestii spornej wniosków o wszczęcie innych procedur
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.
5. Właściwy organ krajowy w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku o
rozstrzygnięcie kwestii spornej:
1)

potwierdza otrzymanie wniosku,

2)

zawiadamia o otrzymaniu wniosku właściwe organy pozostałych zainteresowanych
państw członkowskich, wskazując język, którego będzie używał do przekazywania
informacji w toku procedury.
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6. Osoba, której dotyczy spór, może wycofać wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej.
Przepisy ust. 2 i ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 10. 1. W przypadku gdy osoba, której dotyczy spór:
1)

jest osobą fizyczną albo

2)

nie jest dużą jednostką, która na dzień bilansowy spełnia co najmniej dwa z trzech
następujących kryteriów:

3)

a)

suma bilansowa przekracza 20 000 000 euro,

b)

przychody netto ze sprzedaży przekraczają 40 000 000 euro,

c)

średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekracza 250,

nie wchodzi w skład dużej grupy, w której skład wchodzą jednostki dominujące i zależne,
które mają być objęte konsolidacją i które – w ujęciu skonsolidowanym – na dzień
bilansowy jednostki dominującej spełniają co najmniej dwa z trzech następujących
kryteriów:
a)

suma bilansowa przekracza 20 000 000 euro,

b)

przychody netto ze sprzedaży przekraczają 40 000 000 euro,

c)

średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekracza 250

– może złożyć, uzupełnić lub wycofać wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej oraz wniosek
o ustanowienie komisji doradczej tylko właściwemu organowi krajowemu.
2. Właściwy organ krajowy zawiadamia równocześnie pozostałe właściwe organy
zainteresowanych państw członkowskich o otrzymaniu, uzupełnieniu lub wycofaniu wniosku
o rozstrzygnięcie kwestii spornej oraz otrzymaniu wniosku o ustanowienie komisji doradczej,
w terminie dwóch miesięcy od ich otrzymania, przekazując kopię otrzymanego pisma.
3. Złożenie lub wycofanie wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej oraz złożenie
wniosku o ustanowienie komisji doradczej uznaje się za dokonane w dniu zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 2.
4. Uzupełnienie wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej uznaje się za złożone w dniu
jego otrzymania przez właściwy organ krajowy.
Art. 11. 1. Wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej zawiera:
1)

wskazanie danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, osoby, której
dotyczy spór, oraz innych zainteresowanych osób;

2)

wskazanie daty pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie
niezgodne z umową międzynarodową;
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3)

wskazanie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy;

4)

opis stanu faktycznego;

5)

uzasadnienie;

6)

przedstawienie przez wnioskodawcę własnego stanowiska w sprawie;

7)

informacje o toczących się lub zakończonych krajowych i zagranicznych postępowaniach,
w tym również orzeczeniach sądowych dotyczącej kwestii spornej, procedurach
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, których przedmiotem
jest opodatkowanie dochodów objętych wnioskiem;

8)

zobowiązanie wnioskodawcy do przekazywania dodatkowych informacji i dowodów w
wyznaczonym terminie i najpełniej określonym zakresie;

9)

wskazanie zainteresowanych państw członkowskich;

10) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z treścią art. 9 ust. 4 oraz oświadczenie o
rezygnacji z prawa do złożenia w tej samej kwestii spornej wniosków o wszczęcie innych
procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.
2. Opis stanu faktycznego zawiera opis faktów i okoliczności istotnych dla sprawy, w
szczególności:
1)

opis działań, które prowadzą lub doprowadziły do powstania kwestii spornej,

2)

wskazanie dochodów, których dotyczy wniosek,

3)

opis sposobu uwzględnienia tych dochodów dla celów ich opodatkowania w innym
państwie,

4)

informacje dotyczące opodatkowania, które zostało lub zostanie nałożone na te dochody
w zainteresowanych państwach członkowskich wraz z podaniem kwoty podatku,

5)

treść wiążących ustaleń poczynionych pomiędzy wnioskodawcą a organami
podatkowymi, jeżeli miały miejsce,

6)

w sprawach dotyczących cen transferowych:
a)

dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, podmiotów powiązanych
uczestniczących w transakcji kontrolowanej,

b)

opis powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi uczestniczącymi w transakcji
kontrolowanej,

c)

opis transakcji kontrolowanej,

d)

informację o zawartych uprzednich porozumieniach cenowych lub innych
interpretacjach
państwami

podatkowych

dotyczących

przypisania

dochodu

pomiędzy
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– w zakresie dotyczącym kwestii spornej.
3. Uzasadnienie wniosku zawiera odniesienie się do przepisów krajowych oraz przepisów
umów międzynarodowych mających zastosowanie do kwestii spornej, a także, jeżeli do kwestii
spornej zastosowanie ma więcej niż jedna umowa międzynarodowa, wskazanie umowy
międzynarodowej będącej przedmiotem interpretacji w sprawie.
4. Do wniosku należy załączyć kopie dowodów poświadczających okoliczności
przedstawione we wniosku, a także kopie dokumentów wydanych przez organy podatkowe
dotyczących opodatkowania dochodów objętych kwestią sporną.
5. Kwoty podane w opisie stanu faktycznego są przedstawiane w walutach
zainteresowanych państw członkowskich.
6. Przepis art. 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 12. 1. Właściwy organ krajowy w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku
może wezwać osobę, której dotyczy spór, do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje
uznane za niezbędne do rozstrzygnięcia kwestii spornej. Do dodatkowych informacji przepis
art. 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Osoba, której dotyczy spór, jest obowiązana wykonać tłumaczenia na własny koszt.
3. Osoba, której dotyczy spór, przekazuje dodatkowe informacje w terminie trzech
miesięcy od otrzymania wezwania. Kopię dodatkowych informacji równocześnie przekazuje
organom pozostałych zainteresowanych państw członkowskich.
Art. 13. 1. Właściwy organ krajowy przyjmuje albo odrzuca wniosek o rozstrzygnięcie
kwestii spornej w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub uzupełnienia
wniosku o dodatkowe informacje, w zależności od tego, który z tych terminów przypada
później. Jeżeli osoba, której dotyczy spór, nie uzupełni wniosku o dodatkowe informacje w
terminie, właściwy organ krajowy przyjmuje albo odrzuca wniosek o rozstrzygnięcie kwestii
spornej w terminie sześciu miesięcy od dnia upływu terminu na uzupełnienie wniosku o
dodatkowe informacje.
2. Właściwy organ krajowy odrzuca wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej, jeżeli:
1)

został złożony po upływie terminu określonego w art. 9 ust. 1;

2)

nie spełnia wymogów określonych w art. 5 i art. 11, a osoba, której dotyczy spór, nie
uzupełniła wniosku w wyznaczonym terminie;

3)

osoba, której dotyczy spór, nie uzupełniła wniosku o dodatkowe informacje w terminie,
o którym mowa w art. 12 ust. 3;
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4)

kwestia sporna nie istnieje, została uprzednio rozstrzygnięta w jednej z procedur
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, w drodze porozumienia
lub jednostronnego rozstrzygnięcia lub gdy z jakichkolwiek innych przyczyn wniosek nie
może zostać przyjęty.
3. Uznaje się, że właściwy organ krajowy przyjął wniosek o rozstrzygnięcie kwestii

spornej, jeżeli w terminie określonym w ust. 1, nie odrzucił wniosku.
4. Właściwy organ krajowy niezwłocznie zawiadamia osobę, której dotyczy spór, oraz
właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich o przyjęciu albo
odrzuceniu wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej.
5. Zawiadomienie o odrzuceniu wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej zawiera:
oznaczenie właściwego organu krajowego, datę, podpis, przyczynę odrzucenia wniosku,
pouczenie osoby, której dotyczy spór, o prawie wniesienia skargi do właściwego sądu
krajowego oraz o treści art. 14 ust. 2.
Art. 14. 1. Na odrzucenie wniosku przysługuje skarga do właściwego sądu krajowego
wyłącznie w przypadku, gdy organy wszystkich zainteresowanych państw członkowskich
odrzuciły wniosek.
2. W przypadku złożenia skargi, o której mowa w ust. 1, rozstrzygnięcie właściwego sądu
krajowego uznaje się do celów art. 21 ust. 1.
Art. 15. Jeżeli w zakresie kwestii spornej toczą się postępowania odwoławcze lub sądowe
przewidziane na podstawie przepisów któregokolwiek z zainteresowanych państw, termin, o
którym mowa w art. 13 ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia ostatecznego zakończenia tych
postępowań lub dnia ich zawieszenia.
Art. 16. 1. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej ulega niezwłocznie zakończeniu, jeżeli:
1)

wnioskodawca wycofał wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej;

2)

kwestia sporna przestała istnieć lub wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej z innych
przyczyn stał się bezprzedmiotowy.
2. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między

państwami członkowskimi Unii Europejskiej ulega również zakończeniu, jeżeli w sprawie
kwestii spornej właściwy sąd krajowy wydał orzeczenie, które stało się prawomocne, a przed
zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1, właściwy organ krajowy zawiadomił
właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich o tym orzeczeniu.
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3. Właściwy organ krajowy niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę oraz właściwe
organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich o zakończeniu procedury oraz o
przyczynach jej zakończenia.
Oddział 3
Rozstrzyganie sporów przez właściwe organy zainteresowanych państw
członkowskich
Art. 17. 1. Jeżeli zarzuty przedstawione we wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej są
uzasadnione, a charakter kwestii spornej nie stoi temu na przeszkodzie, właściwy organ
krajowy może jednostronnie rozstrzygnąć kwestię sporną w terminie sześciu miesięcy od dnia
otrzymania wniosku lub uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje, w zależności od tego,
który z tych terminów przypada później.
2. Jeżeli osoba, której dotyczy spór, nie uzupełniła wniosku o dodatkowe informacje w
wymaganym terminie, właściwy organ krajowy może jednostronnie rozstrzygnąć kwestię
sporną w terminie sześciu miesięcy od dnia upływu terminu na uzupełnienie wniosku o
dodatkowe informacje.
3. Właściwy organ krajowy niezwłocznie zawiadamia osobę, której dotyczy spór, oraz
pozostałe właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich o jednostronnym
rozstrzygnięciu kwestii spornej przez właściwy organ krajowy i jego wyniku.
4. Po dokonaniu zawiadomienia procedura prowadzona na podstawie przepisów
niniejszego rozdziału zostaje zakończona, a wynik jednostronnego rozstrzygnięcia wprowadza
się w życie.
5. Właściwy organ krajowy przekazuje sprawę do organu podatkowego właściwego dla
osoby, której dotyczy spór, w celu wprowadzenia w życie jednostronnego rozstrzygnięcia.
6. Właściwy organ podatkowy wprowadza w życie jednostronne rozstrzygnięcie kwestii
spornej bez względu na terminy przedawnienia określone w Ordynacji Podatkowej.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 15 stosuje się odpowiednio.
Art. 18. 1. Jeżeli wszystkie organy zainteresowanych państw członkowskich przyjęły
wniosek i kwestia sporna nie została rozstrzygnięta jednostronnie właściwy organ krajowy
podejmuje starania w celu rozstrzygnięcia kwestii spornej w drodze porozumienia z
właściwymi organami pozostałych zainteresowanych państw członkowskich.
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2. Rozstrzygnięcie kwestii spornej w drodze porozumienia następuje w terminie dwóch
lat od dnia ostatniego zawiadomienia o przyjęciu wniosku przez zainteresowane państwo
członkowskie.
3. Jeżeli w zakresie kwestii spornej toczą się postępowania odwoławcze lub sądowe
przewidziane na podstawie przepisów któregokolwiek z zainteresowanych państw
członkowskich, termin, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia ostatecznego
zakończenia tych postępowań lub dnia ich zawieszenia.
4. Właściwy organ krajowy może skierować do właściwych organów pozostałych
zainteresowanych państw członkowskich wniosek o przedłużenie terminu, obliczonego
zgodnie z ust. 2 lub 3, wraz z uzasadnieniem. Termin nie może być przedłużony o więcej niż
rok.
5. Właściwy organ krajowy zawiadamia osobę, której dotyczy spór o nieosiągnięciu
porozumienia w terminie obliczonym zgodnie z ust. 2-4 wskazując przyczyny nieosiągnięcia
porozumienia, a także pouczając o prawie do złożenia wniosku o ustanowienie komisji
doradczej.
Art. 19. W toku porozumiewania się właściwy organ krajowy, może wzywać osobę,
której dotyczy spór, do przedstawiania dodatkowych informacji niezbędnych do
rozstrzygnięcia kwestii spornej. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 20. 1. Właściwy organ krajowy niezwłocznie zawiadamia osobę, której dotyczy spór,
o zawarciu i wyniku porozumienia z właściwymi organami zainteresowanych państw
członkowskich. Osobę, której dotyczy spór, poucza się o treści ust. 2-5.
2. Zawarte porozumienie wprowadza się w życie wyłącznie za zgodą osoby, której
dotyczy spór, i po uprzednim wycofaniu przez nią wszelkich środków zaskarżenia dostępnych
w ramach prawa krajowego zainteresowanych państw członkowskich.
3. Osoba, której dotyczy spór, wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, w terminie 60 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o zawartym porozumieniu, wraz z oświadczeniem o
wycofaniu przez nią i rezygnacji ze środków zaskarżenia dostępnych w ramach prawa
krajowego, wraz z dowodami na podjęcie tych działań.
4. Właściwy organ krajowy przekazuje sprawę do organu podatkowego właściwego dla
osoby, której dotyczy spór, w celu wprowadzenia w życie zawartego porozumienia.
5. Właściwy organ podatkowy wprowadza w życie zawarte porozumienie bez względu na
terminy przedawnienia określone w Ordynacji Podatkowej.
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Oddział 4
Rozstrzyganie sporów przez komisję doradczą albo komisję do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów
Art. 21. 1. Jeżeli:
1)

wniosek o wszczęcie procedury został odrzucony przez co najmniej jeden, lecz nie
wszystkie, z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich albo

2)

właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich przyjęły wniosek o wszczęcie
procedury, ale nie osiągnęły porozumienia w terminie przewidzianym w art. 18 ust. 2 lub
4

– na wniosek złożony przez osobę, której dotyczy spór, ustanawia się komisję doradczą.
2. Osoba, której dotyczy spór, może złożyć wniosek o ustanowienie komisji doradczej w
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli:
1)

przeciwko odrzuceniu wniosku nie można złożyć żadnego odwołania lub skargi albo

2)

żadne postępowanie zainicjowane odwołaniem lub skargą nie jest w toku i osoba, której
dotyczy spór, zrzekła się prawa do odwołania lub skargi.
3. Wniosek o ustanowienie komisji doradczej w przypadkach, o których mowa w ust. 1

pkt 1, zawiera oświadczenie w przedmiocie opisanym w ust. 2.
4. Wniosek o ustanowienie komisji doradczej składa się równocześnie do właściwych
organów każdego zainteresowanego państwa członkowskiego, w terminie 50 dni od dnia:
1)

doręczenia zawiadomienia o odrzuceniu wniosku lub zawiadomienia o nieosiągnięciu
porozumienia albo

2)

doręczenia orzeczenia właściwego sądu krajowego lub właściwego sądu innego państwa
członkowskiego w przedmiocie rozstrzygnięcia skargi, o której mowa w art. 14.
Art. 22. 1. Komisję doradczą ustanawia się nie później niż 120 dni od daty otrzymania

wniosku o jej ustanowienie.
2. Po ustanowieniu komisji doradczej jej przewodniczący niezwłocznie zawiadamia o
ustanowieniu komisji doradczej osobę, której dotyczy spór.
Art. 23. 1. W przypadku gdy:
1)

kwestia sporna nie dotyczy podwójnego opodatkowania,

2)

w odniesieniu do kwestii spornej orzeczono prawomocnie karę w związku z umyślnym
przestępstwem lub umyślnym przestępstwem skarbowym lub rażącym niedbalstwem
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– właściwy organ krajowy odmawia ustanowienia komisji doradczej, a procedura ulega
zakończeniu, o czym niezwłocznie właściwy organ krajowy zawiadamia osobę, której dotyczy
spór, oraz właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich.
2. W przypadku gdy rozpoczęto postępowanie sądowe lub administracyjne, które może
prowadzić do nałożenia kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a postępowanie to jest prowadzone
równocześnie z procedurą, o której mowa w niniejszym rozdziale, właściwy organ krajowy
może zawiesić procedurę prowadzoną na mocy niniejszego rozdziału począwszy od dnia
przyjęcia

wniosku

do

dnia

ostatecznego

wyniku

postępowania

sądowego

lub

administracyjnego.
Art. 24. 1. Komisja doradcza ustanowiona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 podejmuje
rozstrzygnięcie w przedmiocie przyjęcia albo odrzucenia wniosku w terminie 6 miesięcy od
dnia jej ustanowienia i zawiadamia właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich
o tym rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od dnia jego podjęcia.
2. W przypadku wydania przez komisję doradczą rozstrzygnięcia przyjmującego wniosek
odrzucony wcześniej przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego, gdy
komisja doradcza potwierdzi, że wniosek spełnia wymogi, o których mowa w art. 9-11,
właściwy organ krajowy może złożyć wniosek o wszczęcie procedury porozumiewania z
właściwymi organami pozostałych państw członkowskich i zawiadamia o tym komisję
doradczą, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich oraz osobę, której
dotyczy spór.
3. Bieg terminu określonego w art. 18 ust. 2 i 4 rozpoczyna się od dnia zawiadomienia
właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich o przyjęciu wniosku przez
komisję doradczą.
Art. 25. 1. W przypadku gdy żaden z właściwych organów zainteresowanych państw
członkowskich nie wystąpi o rozstrzygnięcie kwestii spornej w drodze porozumienia w
terminie 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu komisji doradczej w
przedmiocie przyjęcia wniosku, komisja doradcza wydaje opinię w przedmiocie sposobu
rozstrzygnięcia kwestii spornej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się, że komisja doradcza została
ustanowiona w dniu, w którym upływa okres 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
przyjęciu wniosku przez komisję doradczą.
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Art. 26. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, komisja doradcza wydaje
opinię w przedmiocie sposobu rozstrzygnięcia kwestii spornej.
Art. 27. 1. Jeżeli komisja doradcza nie zostanie ustanowiona w terminie przewidzianym
w art. 22 ust. 1, osoba, której dotyczy spór, może zwrócić się do krajowego organu mianującego
o ustanowienie komisji doradczej.
2. W przypadku gdy właściwy organ krajowy nie wyznaczył co najmniej jednego członka
komisji doradczej oraz jego zastępcy, osoba, której dotyczy spór, może zwrócić się do
krajowego organu mianującego o wyznaczenie tych osób z wykazu niezależnych ekspertów.
3. W przypadku gdy właściwe organy żadnego z zainteresowanych państw
członkowskich nie wyznaczyły członków komisji doradczej, osoba, której dotyczy spór może
zwrócić się do krajowego organu mianującego o wyznaczenie dwóch członków z wykazu
niezależnych ekspertów. Wyznaczeni w ten sposób członkowie komisji doradczej wyznaczają
przewodniczącego w drodze losowania z wykazu niezależnych ekspertów.
4. Jeżeli w postępowanie zaangażowane są co najmniej dwie osoby, których dotyczy spór,
osoby te składają wniosek o wyznaczenie niezależnych ekspertów oraz ich zastępców do
państw, w których podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
5. Jeżeli w postępowanie jest zaangażowana jedna osoba, której dotyczy spór, osoba ta
składa wniosek o mianowanie niezależnych ekspertów oraz ich zastępców do państw
członkowskich, których właściwe organy nie mianowały co najmniej jednego niezależnego
eksperta oraz jego zastępcy.
6. Zadanie wyznaczenia niezależnych ekspertów i ich zastępców na podstawie ust. 1-5
jest przekazywane do krajowego organu mianującego w terminie 30 dni od dnia upływu
terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
7. W przypadku uznania wniosku za zasadny, krajowy organ mianujący w terminie 30 dni
od wpływu wniosku wyznacza niezależnych ekspertów i zawiadamia o tym osobę, której
dotyczy spór oraz właściwy organ krajowy, który niezwłocznie informuje o tym właściwe
organy pozostałych zainteresowanych państw członkowskich.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do mianowania niezależnych
ekspertów stosuje się odpowiednio art. 1170-1179 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.6)).

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515,
1532, 1544, 1629, 1669 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 60.
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Art. 28. Funkcję

krajowego

organu

mianującego

wykonuje

Rada

do

Spraw

Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, o której mowa w dziale IIIA rozdziale 3 Ordynacji
podatkowej.
Art. 29. Właściwy organ krajowy w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 1, przekazuje
osobie, której dotyczy spór, następujące informacje:
1)

kopię regulaminu funkcjonowania komisji doradczej albo komisji do spraw
pozasądowego

rozstrzygania

sporów,

podpisanego

przez

właściwe

organy

zainteresowanych państw członkowskich;
2)

termin na wydanie opinii w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornej;

3)

odniesienie do mających zastosowanie przepisów w prawie krajowym oraz wszelkich
mających zastosowanie umów międzynarodowych.
Art. 30. 1. Jeżeli właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich wyrażą na to

zgodę osoby, których dotyczy spór, mogą przekazywać komisji doradczej albo komisji do
spraw pozasądowego rozstrzygania sporów informacje, dowody lub dokumenty, które mogą
być istotne dla podjęcia rozstrzygnięcia w procedurze rozstrzygania sporów, o której mowa w
niniejszym oddziale.
2. Osoba, której dotyczy spór oraz właściwy organ krajowy przekazują komisji doradczej
albo komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów, na jej wniosek, żądane informacje,
dowody lub dokumenty.
3. Właściwy organ krajowy może odmówić przekazania informacji, dowodów lub
dokumentów na wniosek, o którym mowa w ust. 2, jeżeli:
1)

uzyskanie informacji wymaga podjęcia działań, które są sprzeczne z prawem krajowym,
lub

2)

informacji nie można uzyskać na mocy prawa krajowego zainteresowanego państwa
członkowskiego, lub

3)

informacje dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa, zawodowej, w tym bankowej,
przemysłowej, handlowej lub procesu produkcyjnego, lub

4)

ujawnienie informacji zagraża porządkowi publicznemu.
Art. 31. 1. Na wniosek osoby, której dotyczy spór, i za zgodą właściwych organów

zainteresowanych państw członkowskich, osoba ta może stawić się osobiście lub za
pośrednictwem przedstawiciela przed komisją doradczą albo komisją do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów.
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2. Na wniosek komisji doradczej albo komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania
sporów osoba, której dotyczy spór, stawia się przed komisją osobiście lub za pośrednictwem
przedstawiciela.
Art. 32. 1. Informacje, które otrzyma w ramach pełnienia swojej funkcji niezależny
ekspert lub każdy inny członek komisji doradczej lub komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów, są objęte tajemnicą skarbową.
2. Osoby, których dotyczy spór, oraz ich przedstawiciele są obowiązani do przestrzegania
tajemnicy skarbowej, którą objęte są wszelkie informacje, z którymi osoby te zapoznają się w
związku z procedurą.
Art. 33. 1. Komisja doradcza i komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów
wydają opinię dla właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich w terminie 6
miesięcy od dnia ustanowienia odpowiednio komisji doradczej albo komisji do spraw
pozasądowego rozstrzygania sporów.
2. Komisja doradcza albo komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów może
przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, jeżeli uzna, że
charakter kwestii spornej sprawia, że wydanie opinii nie jest możliwe w tym terminie.
3. Komisja doradcza albo komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów
informuje o przedłużeniu terminu właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich
oraz osoby, których dotyczy spór.
Art. 34. 1. Komisja doradcza i komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów
wydają opinie na podstawie mających zastosowanie przepisów umowy międzynarodowej i
przepisów krajowych.
2. Komisja doradcza i komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów przyjmują
opinię zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego.
3. Komisja doradcza albo komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów wydaje
opinię w formie pisemnej.
4. Przewodniczący

przekazuje

właściwym

organom

zainteresowanych

państw

członkowskich opinię komisji doradczej albo komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania
sporów.
Art. 35. 1. Właściwy organ krajowy i właściwe organy pozostałych zainteresowanych
państw członkowskich mogą uzgodnić, że komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania
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sporów może stosować wszelkie inne niż wydanie opinii przez komisję doradczą, postępowania
lub techniki w zakresie rozstrzygania kwestii spornej na potrzeby rozstrzygnięcia danego sporu
w sposób wiążący.
2. Rozstrzygnięcia zapadłe przy zastosowaniu sposobów rozstrzygania sporów, o których
mowa w ust. 1 traktuje się na równi z opinią, o której mowa w art. 33 ust. 1.
Art. 36. 1. Właściwy organ krajowy uzgadnia z właściwymi organami pozostałych
zainteresowanych państw członkowskich sposób rozstrzygnięcia kwestii spornej w terminie 6
miesięcy od dnia zawiadomienia o opinii komisji doradczej albo komisji do spraw
pozasądowego rozstrzygania sporów.
2. Właściwy organ krajowy, rozstrzygając kwestię sporną, może podjąć rozstrzygnięcie,
które różni się od opinii komisji doradczej albo komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania
sporów, jeżeli osiągnie wraz z właściwymi organami pozostałych zainteresowanych państw
członkowskich porozumienie co do sposobu rozstrzygnięcia kwestii spornej, zaś w przypadku
braku takiego porozumienia, opinia ta jest wiążąca.
3. Właściwy organ krajowy niezwłocznie zawiadamia osobę, której dotyczy spór, o
rozstrzygnięciu kwestii spornej.
4. Właściwy organ krajowy jest związany wydanym rozstrzygnięciem kwestii spornej.
Art. 37. 1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa art. 36 ust. 3, w terminie
30 dni od upływu terminu na wydanie rozstrzygnięcia, osoba, której dotyczy spór, podlegająca
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może
wnieść ponaglenie, w celu zawiadomienia jej o rozstrzygnięciu kwestii spornej.
2. Właściwy organ, uznając ponaglenie za uzasadnione, w terminie 30 dni od otrzymania
ponaglenia zawiadamia osobę, której dotyczy spór o rozstrzygnięciu kwestii spornej.
Art. 38. 1. Rozstrzygnięcie kwestii spornej przez właściwy organ krajowy, o którym
mowa w art. 36 ust. 1 i 2, wprowadza się w życie, jeżeli osoba, której dotyczy spór, w terminie
60 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, przyjmie rozstrzygnięcie i zarzecze się prawa do
krajowych środków zaskarżenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2.
3. Do wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia kwestii spornej, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 4 i 5.
Art. 39. 1. W przypadku gdy na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 44 ust. 1,
właściwy organ krajowy poweźmie informacje wskazujące na brak niezależności członków
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komisji niebędących przedstawicielami właściwych organów, który wystąpił w okresie 12
miesięcy od chwili wydania przez komisję doradczą opinii, wnosi do właściwego sądu
krajowego skargę o stwierdzenie braku niezależności, przedstawiając stosowne dowody.
2. W przypadku gdy właściwy sąd krajowy potwierdzi, że członek komisji nie był
niezależny:
1)

wydanego rozstrzygnięcia nie wprowadza się w życie;

2)

w przypadku wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia – wydane akty i dokonane czynności
przez tego członka komisji są nieważne.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ustanawia się nową komisję doradczą, a

procedura rozstrzygania sporów przez komisję doradczą podlega wznowieniu.
Oddział 5
Komisja doradcza i komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów
Art. 40. 1. Komisja doradcza wydaje opinie w przedmiocie przyjęcia wniosku lub
rozstrzygnięcia kwestii spornej.
2. Zasady dotyczące wyznaczania niezależnych ekspertów są uzgadniane przez właściwe
organy zainteresowanych państw członkowskich.
Art. 41. 1. W skład komisji doradczej wchodzą:
1)

przewodniczący;

2)

po jednym przedstawicielu każdego właściwego organu zainteresowanych państw
członkowskich;

3)

po

jednym

niezależnym

ekspercie,

wyznaczonym

przez

właściwy

organ

zainteresowanych państw członkowskich spośród osób ujętych w wykazie niezależnych
ekspertów.
2. Liczba przedstawicieli lub niezależnych ekspertów może zostać zwiększona do dwóch
dla każdego właściwego organu zainteresowanego państwa członkowskiego, jeżeli właściwe
organy zainteresowanych państw członkowskich tak uzgodnią.
3. Przedstawiciele właściwych organów oraz niezależni eksperci mianowani zgodnie z
art. 40 ust. 2 wybierają z wykazu niezależnych ekspertów przewodniczącego będącego sędzią,
chyba że przedstawiciele właściwych organów oraz niezależni eksperci uzgodnią inaczej.
Art. 42. Dla każdego z wyznaczonych niezależnych ekspertów wyznacza się zastępcę,
zgodnie z zasadami określonymi dla wyznaczania niezależnych ekspertów, na okoliczność, gdy
niezależny ekspert nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków.
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Art. 43. W przypadku gdy zasady dotyczące wyznaczania niezależnych ekspertów oraz
ich zastępców nie zostały uzgodnione zgodnie z art. 40 ust. 2, wyznaczanie tych ekspertów oraz
ich zastępców odbywa się w drodze losowania.
Art. 44. 1. Z wyjątkiem sytuacji, w których niezależni eksperci zostali wyznaczeni przez
krajowy organ mianujący, właściwy organ krajowy może zgłosić sprzeciw wobec wyznaczenia
któregokolwiek niezależnego eksperta, jeżeli:
1)

ekspert jest członkiem personelu administracji podatkowych jednego z zainteresowanych
państw członkowskich lub pracuje na jej rzecz lub też był w takiej sytuacji w dowolnym
momencie w ciągu trzyletniego okresu poprzedzającego jego wyznaczenie;

2)

ekspert posiada lub posiadał istotny udział kapitałowy w którejkolwiek z
zainteresowanych osób, których dotyczy spór, bądź posiada lub posiadał w nich prawo
głosu, bądź jest lub był ich pracownikiem lub doradcą, w dowolnym momencie w ciągu
pięcioletniego okresu poprzedzającego jego wyznaczenie;

3)

ekspert nie zapewnia wystarczającej gwarancji obiektywności w odniesieniu do
rozstrzygnięcia sporu;

4)

ekspert jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które świadczy usługi doradztwa
podatkowego lub w inny sposób profesjonalnie udziela porad podatkowych lub był w
takiej sytuacji w dowolnym momencie w ciągu trzyletniego okresu poprzedzającego jego
wyznaczenie;

5)

wystąpił jakikolwiek inny powód uzgodniony wcześniej między właściwymi organami
zainteresowanych państw członkowskich.
2. Właściwy organ krajowy może zażądać, aby niezależny ekspert, który został

wyznaczony w oparciu o zasady uzgodnione między zainteresowanymi państwami
członkowskimi albo w drodze losowania, lub jego zastępca, ujawnili wszelkie interesy,
powiązania lub wszelkie inne kwestie, które mogą mieć wpływ na niezależność lub
bezstronność tych osób lub które mogą wywołać wrażenie stronniczości w postępowaniu.
3. W okresie 12 miesięcy od wydania opinii przez komisję doradczą niezależny ekspert
będący członkiem komisji nie może znaleźć się w sytuacji, która uzasadniałaby sprzeciw wobec
mianowania tego eksperta, zgodnie z ust. 1, gdyby ekspert ten znajdował się w takiej sytuacji
w momencie mianowania do tej komisji.
Art. 45. 1. Do wykazu niezależnych ekspertów właściwy organ krajowy wyznacza, za ich
zgodą, co najmniej trzy osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
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1)

posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie problematyki dotyczącej:
a)

prawa podatkowego, w tym w szczególności umów i konwencji, które przewidują
eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku lub

b)

cen transferowych, lub

c)

finansów przedsiębiorstw, rachunkowości lub kontrolingu;

2)

są niezależne;

3)

dają rękojmię bezstronnego i uczciwego działania.
2. Właściwy organ krajowy przekazuje Komisji Europejskiej imiona i nazwiska

wyznaczonych przez siebie niezależnych ekspertów, wraz z kompletnymi i aktualnymi
informacjami na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kompetencji, wiedzy
fachowej tych mianowanych osób oraz konfliktów interesów, które mogą one mieć. Właściwy
organ krajowy może również wskazać, którzy z wyznaczonych ekspertów mogą być
wyznaczeni na przewodniczącego.
3. Niezależny ekspert wyznaczony przez właściwy organ krajowy podlega skreśleniu z
wykazu w przypadku, gdy przestaje spełniać warunki określone w ust. 1 lub złoży rezygnację.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych niezwłocznie informuje Komisję
Europejską o wszelkich zmianach wprowadzanych w wykazie niezależnych ekspertów.
Art. 46. 1. W przypadku uzasadnionych powodów, by sprzeciwić się, aby dany
niezależny ekspert pozostawał w wykazie niezależnych osób z racji braku niezależności,
właściwy organ krajowy informuje o tym Komisję Europejską, przedstawiając stosowne
dowody.
2. W przypadku uzyskania przez właściwy organ krajowy od Komisji Europejskiej
informacji o złożonym przez inne państwo członkowskie sprzeciwie co do niezależności
eksperta, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 44, oraz
popierających ten sprzeciw dowodach, właściwy organ krajowy podejmuje w terminie 6
miesięcy od dnia uzyskania tej informacji niezbędne kroki w celu zbadania skargi i
zadecydowania o utrzymaniu danej osoby w wykazie niezależnych ekspertów lub jej skreśleniu
z tego wykazu, o czym, niezależnie od wyniku, niezwłocznie informuje Komisję Europejską.
Art. 47. 1. Właściwy organ krajowy wraz z organami pozostałych zainteresowanych
państw członkowskich mogą uzgodnić ustanowienie komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów, zamiast komisji doradczej, w celu wydania opinii na temat
rozstrzygnięcia kwestii spornej.
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2. Na mocy uzgodnienia między właściwym organem krajowym i właściwymi organami
pozostałych państw członkowskich, komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów
może zostać ustanowiona jako komitet o charakterze stałym.
3. Komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów może różnić się składem i
formą od komisji doradczej, przy czym art. 44 stosuje się odpowiednio.
4. Właściwy organ krajowy i właściwe organy pozostałych zainteresowanych państw
członkowskich uzgadniają regulamin funkcjonowania komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów zgodnie z art. 48.
5. Przepisy art. 30-34 oraz art. 54 ust. 1 stosuje się do komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów, chyba że w regulaminie funkcjonowania uzgodniono inaczej.
Oddział 6
Regulamin funkcjonowania komisji doradczej i komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów
Art. 48. 1. Regulamin funkcjonowania zawiera w szczególności:
1)

opis i charakterystykę kwestii spornej;

2)

uzgodniony przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zakres
zadań w odniesieniu do kwestii prawnych i faktycznych, które mają zostać rozwiązane;

3)

informacje o tym czy spory będą rozstrzygane przez komisję doradczą czy komisję do
spraw pozasądowego rozstrzygania sporów, a także rodzaju postępowania w zakresie
pozasądowego rozstrzygania sporów, jeżeli różni się on od procedury niezależnej opinii
stosowanej przez komisję doradczą;

4)

harmonogram procedury rozstrzygania sporów;

5)

skład komisji doradczej lub komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów, w tym
liczbę, imiona i nazwiska członków, szczegółowy opis ich kompetencji i kwalifikacji oraz
informacje o konfliktach interesów występujących w odniesieniu do członków;

6)

przepisy dotyczące warunków udziału osoby, której dotyczy spór, oraz stron trzecich w
postępowaniach, wymiany memorandów, informacji i dowodów, kosztów, rodzaju
postępowania w zakresie rozstrzygania sporów oraz wszelkie inne kwestie proceduralne
i organizacyjne;

7)

uzgodnienia organizacyjne dotyczące postępowania przed komisją doradczą i wydania
przez nią opinii.
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2. Jeżeli komisja zostaje ustanowiona w celu wydania opinii na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 1, w regulaminie funkcjonowania określa się wyłącznie informacje
wymienione w ust. 1 pkt 1 i 4-6.
Art. 49. W przypadku gdy regulamin funkcjonowania jest niekompletny lub gdy osoba,
której dotyczy spór nie została o nim zawiadomiona, zastosowanie ma wzór standardowego
regulaminu funkcjonowania ustanowiony przez Komisję Europejską.
Art. 50. 1. W przypadku gdy osoba, której dotyczy spór, nie zostanie zawiadomiona przez
właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich o regulaminie funkcjonowania,
niezależni eksperci i przewodniczący wypełniają regulamin funkcjonowania w oparciu o
standardowy formularz ustanowiony przez Komisję Europejską i przesyłają go osobie, której
dotyczy spór, w terminie dwóch tygodni od dnia ustanowienia komisji doradczej albo komisji
do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów.
2. W przypadku gdy niezależni eksperci i przewodniczący nie uzgodnią regulaminu
funkcjonowania lub nie zawiadomią o nim osoby, której dotyczy spór, osoba ta może zwrócić
się do właściwego sądu krajowego w celu uzyskania nakazu wykonania regulaminu
funkcjonowania.
3. Uznając skargę za uzasadnioną właściwy sąd krajowy stosuje odpowiednio art. 149 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11).
Oddział 7
Interakcja z postępowaniem krajowym
Art. 51. 1. Wniosek o wszczęcie procedury na podstawie niniejszego rozdziału można
złożyć niezależnie od tego, czy osoba, której dotyczy spór, stosuje środki zaskarżenia dostępne
w prawie krajowym któregokolwiek z zainteresowanych państw członkowskich.
2. Okoliczność, że działanie państwa członkowskiego, które prowadzi do powstania
kwestii spornej, staje się ostateczne zgodnie z prawem krajowym któregokolwiek z
zainteresowanych państw członkowskich, nie uniemożliwia osobom, których dotyczy spór,
skorzystania z procedury przewidzianej w niniejszym rozdziale.
3. Poddanie kwestii spornej procedurom przewidzianym w niniejszym rozdziale nie
uniemożliwia wszczęcia lub kontynuowania postępowań sądowych lub administracyjnych
dotyczących sankcji karnych lub administracyjnych w związku z tymi samymi sprawami.

– 24 –
Art. 52. 1. W przypadku gdy w odniesieniu do kwestii spornej wydane zostało przez
właściwy sąd krajowy lub właściwy sąd innego państwa członkowskiego orzeczenie:
1)

przed złożeniem przez osobę, której dotyczy spór, wniosku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
2, przepisów art. 21 nie stosuje się, jeżeli kwestia sporna pozostała nierozstrzygnięta w
trakcie całej procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie art. 18;

2)

postępowanie w zakresie rozstrzygania sporów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 zostanie
zakończone, jeżeli orzeczenie właściwego sądu krajowego lub właściwego sądu innego
państwa członkowskiego zostało wydane po złożeniu przez osobę, której dotyczy spór,
wniosku na podstawie art. 21, lecz przed wydaniem przez komisję doradczą albo komisję
do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów opinii dla właściwych organów
zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z art 26.
2. W przypadku gdy w odniesieniu do kwestii spornej orzeczenie zostało wydane przez

właściwy sąd krajowy, właściwy organ krajowy zawiadomi właściwe organy pozostałych
zainteresowanych państw członkowskich o skutku tego orzeczenia.
Oddział 8
Jawność oraz koszty postępowania
Art. 53. 1. Właściwy organ krajowy może uzgodnić wraz z innymi właściwymi organami
pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, że ostateczne rozstrzygnięcie, o którym
mowa w art. 36 ust. 1, zostanie opublikowanie w całości, pod warunkiem uzyskania zgody
osoby, których dotyczy spór.
2. W przypadku gdy właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego lub
osoba, której dotyczy spór, nie wyrażają zgody na publikację rozstrzygnięcia kwestii spornej
w całości, właściwy organ krajowy publikuje streszczenie tego rozstrzygnięcia, zawierające
opis problemu, przedmiot sporu, datę, okresy rozliczeniowe, podstawę prawną, sektor
gospodarki oraz krótki opis ostatecznego wyniku i opis zastosowanej metody rozstrzygania
sporu.
3. Właściwy organ krajowy przesyła osobie, której dotyczy spór, streszczenie
rozstrzygnięcia, które ma zostać opublikowane zgodnie z ust. 2, przed jego publikacją.
4. Osoba, której dotyczy spór, może w terminie 60 dni od otrzymania informacji, o której
mowa w ust. 3, zwrócić się do właściwego organu krajowego z wnioskiem o niepublikowanie
informacji, które dotyczą jakiejkolwiek tajemnicy przedsiębiorstwa, zawodowej, w tym
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bankowej, przemysłowej, handlowej lub procesu produkcyjnego lub które są sprzeczne z
porządkiem prawnym.
5. Do przekazywania informacji wskazanych w ust. 2- 4 stosuje się określone do tego celu
przez Komisję Europejską standardowe formularze.
6. Rozstrzygnięcia lub ich streszczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są zamieszczane w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
7. Właściwy organ krajowy przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej informacje,
które mają zostać opublikowane zgodnie z ust. 3.
Art. 54. 1. O ile właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich nie uzgodniły
inaczej:
1)

koszty związane z niezależnymi ekspertami, które mają odpowiadać kwocie równoważnej
średniej zwyczajowej kwocie zwracanej urzędnikom służby cywilnej wysokiego szczebla
zgodnie z przepisami krajowymi,

2)

w stosownych przypadkach, honoraria niezależnych ekspertów ograniczone do kwoty
1 000 euro na osobę na dzień za każdy dzień posiedzenia komisji doradczej lub komisji
do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów

– są dzielone równo pomiędzy zainteresowane państwa członkowskie.
2. Koszty poniesione przez osobę, której dotyczy spór, nie obciążają państw
członkowskich.
3. W przypadku gdy osoba, której dotyczy spór:
1)

wycofa wniosek o rozstrzygnięcie kwestii spornej na podstawie art. 9 ust. 6 albo

2)

złożyła wniosek o ustanowienie komisji doradczej w przypadku, o którym mowa w art.
21 ust. 1 pkt 1, a komisja doradcza potwierdziła, że właściwe organy zainteresowanych
państw członkowskich prawidłowo odrzuciły wniosek

– oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich wyrażą na to zgodę, koszty,
o których mowa w ust. 1, ponosi osoba, której dotyczy spór.
Rozdział 3
Procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku
podmiotów powiązanych
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Oddział 1
Korekta odpowiadająca po notyfikacji
Art. 55. 1. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów
powiązanych, jeżeli dochody krajowego podmiotu powiązanego są przez administrację
podatkową innego kraju włączone do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego oraz
odpowiednio opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie
byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi, na wniosek krajowego podmiotu
powiązanego, właściwy organ krajowy może dokonać korekty dochodów tego podmiotu, o ile
przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
taką korektę przewidują.
2. Korekty, o której mowa w ust. 1, można dokonać w przypadku, gdy warunki określone
przez administrację podatkową tego innego kraju są zgodne z warunkami, jakie uzgodniłyby
podmioty niepowiązane oraz krajowy podmiot powiązany i zagraniczny podmiot powiązany,
o których mowa w ust. 1, wyrażą zgodę na włączenie przez administrację podatkową innego
kraju dochodów do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego i ich odpowiednie
opodatkowanie.
3. W przypadku dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 17 ust. 3, 5 i 6
stosuje się odpowiednio.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć zobowiązania podatkowego,
które uległo przedawnieniu zgodnie z Ordynacją podatkową lub sprawa została już uprzednio
rozstrzygnięta w jednej z procedur lub został złożony wniosek w ramach jednej z procedur.
Art. 56. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 zawiera elementy wskazane w art.
11 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2-6, a także:
1)

oświadczenie krajowego podmiotu powiązanego i zagranicznego podmiotu powiązanego,
o którym mowa w pkt 1, o wyrażeniu zgody na włączenie przez administrację podatkową
innego kraju dochodów do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego i ich
odpowiednie opodatkowanie;

2)

oświadczenie krajowego podmiotu powiązanego i zagranicznego podmiotu powiązanego,
o którym mowa w pkt 1, o wycofaniu środków odwoławczych dostępnych w ramach
prawa krajowego;
2. Właściwy organ krajowy, jeżeli uzna to za celowe, może wzywać krajowy podmiot

powiązany do uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje.
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3. Na żądanie właściwego organu krajowego wskazane przez niego dokumenty w krajowy
podmiot powiązany tłumaczy na język polski.
Oddział 2
Procedura wzajemnego porozumiewania się
Art. 57. 1. Do wniosku o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się na
podstawie Konwencji arbitrażowej przepisy art. 11 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2-6 stosuje się
odpowiednio.
2. Właściwy organ krajowy, jeżeli uzna to za celowe, może wzywać wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje. Przepis art. 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie
Konwencji arbitrażowej uznaje się za złożony w terminie, o którym mowa w art. 6 ust 1
Konwencji arbitrażowej z dniem wpływu wniosku zawierającego co najmniej minimum
informacji wymaganych na podstawie ust. 1.
Art. 58. Informacje przekazywane pomiędzy właściwymi organami w trakcie procedury
wzajemnego porozumiewania się podlegają ochronie na mocy przepisów umów
międzynarodowych. Informacje te, w tym porozumienie zawarte w wyniku procedury
wzajemnego porozumiewania się, nie są przekazywane podmiotom powiązanym.
Art. 59. Do wprowadzenia w życie jednostronnego rozstrzygnięcia sprawy lub
porozumienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 Konwencji Arbitrażowej, albo rozstrzygnięcia
sprawy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Konwencji Arbitrażowej, przepisy art. 17 ust. 3, 5 i 6
oraz art. 20 ust. 1 zdanie 1, ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 60. Podjęcie środków odwoławczych dostępnych w ramach prawa krajowego w
sprawie objętej wnioskiem nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu procedury wzajemnego
porozumiewania się na podstawie Konwencji arbitrażowej. Prawomocny wyrok sądu w
sprawie objętej wnioskiem wyłącza stosowanie art. 7 ust. 1 Konwencji Arbitrażowej.
Art. 61. 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio w przypadku procedur
wzajemnego porozumiewania się pomiędzy więcej niż dwoma państwami członkowskimi,
wszczętych na podstawie Konwencji arbitrażowej (procedury trójstronne).
2. Przepisy art. 59 i 60 stosuje się odpowiednio do procedur trójstronnych wszczętych na
podstawie Konwencji arbitrażowej, do których właściwy organ krajowy przystąpił jako
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uczestnik, który zawiera wiążące porozumienie w celu wyeliminowania podwójnego
opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.
3. W przypadku procedur trójstronnych, do których właściwy organ krajowy dołączył
jako obserwator, rozstrzygnięcie tych procedur nie wiąże właściwego organu krajowego.
Rozdział 4
Procedura wzajemnego porozumiewania się prowadzona na podstawie umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania
Art. 62. 1. Do wniosku o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się
prowadzonej na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przepisy art. 11 ust.
1 pkt 1-9 i ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
2. Właściwy organ krajowy, jeżeli uzna to za celowe, może wzywać wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku. Przepis art. 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Wnioskodawca przekazuje żądane informacje w terminie trzech miesięcy od
otrzymania wezwania.
4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, właściwy organ krajowy ponownie
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, z pouczeniem o skutkach nieuzupełnienia
wniosku określonych w art. 63 ust. 1 pkt 2.
Art. 63. Właściwy organ krajowy odrzuca wniosek, jeżeli:
1)

został złożony po upływie terminu określonego w mającej zastosowanie umowie o
unikaniu podwójnego opodatkowania;

2)

wnioskodawca nie uzupełnił w terminie powtórnego wezwania do uzupełnienia wniosku;

3)

kwestia sporna nie istnieje, została uprzednio rozstrzygnięta w jednej z procedur w drodze
porozumienia lub jednostronnego rozstrzygnięcia lub gdy z jakichkolwiek innych
przyczyn wniosek nie może zostać przyjęty.
Art. 64. 1. Właściwy organ krajowy, jeżeli uzna zarzuty przedstawione we wniosku za

uzasadnione, a charakter kwestii spornej nie stoi temu na przeszkodzie, może jednostronnie
rozstrzygnąć kwestię sporną.
2. Właściwy organ krajowy, jeżeli uzna zarzuty przedstawione we wniosku za
uzasadnione i jednostronnie nie rozstrzygnął kwestii spornej, podejmuje starania w celu
załatwienia kwestii spornej w drodze porozumienia z właściwymi organami pozostałych
zainteresowanych państw.
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Art. 65. Do wprowadzenia w życie jednostronnego rozstrzygnięcia kwestii spornej, o
którym mowa w art. 64 ust. 1 lub porozumienia, o którym mowa w art. 64 ust. 2, przepisy art.
17 ust. 3 i 5 oraz art. 20 ust. 1 zdanie 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 66. 1 Procedura ulega zakończeniu w szczególności jeżeli wnioskodawca wycofał
wniosek lub kwestia sporna przestała istnieć.
2. Właściwy organ krajowy zawiadamia wnioskodawcę oraz właściwe organy
pozostałych zainteresowanych państw o zakończeniu procedury.
Art. 67. Do procedur dotyczących eliminowania podwójnego opodatkowania w
przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych przepisy rozdziału 3 oddziału 2 stosuje się
odpowiednio.
Art. 68. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Rozdział 5
Korekty krajowe
Art. 69. 1. Jeżeli w wyniku zastosowania przepisów rozdziału 4b ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych lub rozdziału 1a ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych:
1)

organ podatkowy określił dochody podatnika lub

2)

w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości podatnik po zakończeniu
kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości
dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym, lub

3)

w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości podatnik skorzystał z
uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 508, 650 i 723 z późn. zm.7)), a kontrola celno-skarbowa została zakończona
zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy

– na wniosek krajowego podmiotu powiązanego będącego drugą stroną transakcji
kontrolowanej,

właściwy

dla

wnioskodawcy

organ

podatkowy

dokonuje

korekty

odpowiadającej.
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000,
1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125.
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2. Do wniosku o korektę odpowiadającą przepisy art. 11 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 11 ust. 4
stosuje się odpowiednio.
Art. 70. W przypadku gdy wynik procedury rozstrzygania sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania ma wpływ na cenę transferową transakcji kontrolowanej
realizowanej pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym, wobec którego wprowadzono w
życie rozstrzygnięcie wydane w ramach tej procedury, a innym krajowym podmiotem
powiązanym, przepis art. 69 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ III
Postępowanie w sprawie uprzednich porozumień cenowych
Rozdział 1
Przepisy wspólne
Art. 71. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
1)

organie właściwym w sprawie porozumienia – rozumie się przez to Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej;

2)

uproszczonym porozumieniu cenowym – rozumie się przez to uprzednie porozumienie
cenowe wydawane na zasadach przewidzianych w rozdziale 3 dla transakcji
kontrolowanych dotyczących:
a) zakupu usług o niskiej wartości dodanej lub
b) ponoszenia opłat za korzystanie lub prawo do korzystania:
–

ze znaku towarowego lub

–

z wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do
wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej (know-how);

3)

uprzednim porozumieniu cenowym – rozumie się przez to decyzję, w której uznaje się,
że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;

4)

usługach o niskiej wartości dodanej – rozumie się przez to usługi, o których mowa w art.
23r ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11f ust. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych;
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5)

właściwym organie zagranicznym – rozumie się przez to władzę podatkową właściwą dla
zagranicznego podmiotu powiązanego.
Art. 72. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio

przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.
Rozdział 2
Uprzednie porozumienia cenowe
Art. 73. 1. Organ właściwy w sprawie porozumienia na wniosek krajowego podmiotu
powiązanego wydaje uprzednie porozumienie cenowe.
2. Uprzednie porozumienie cenowe określa w szczególności:
1)

transakcję kontrolowaną;

2)

profil

funkcjonalny

podmiotów

powiązanych,

uczestniczących

w

transakcji

kontrolowanej, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i
zaangażowane aktywa;
3)

metodę weryfikacji ceny transferowej;

4)

sposób kalkulacji ceny transferowej;

5)

założenia krytyczne, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego
odzwierciedlenia ceny transferowej;

6)

zakres indywidualnych informacji w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia
cenowego.
Art. 74. 1. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może złożyć osoba

fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej,

która

zamierza

rozpocząć

działalność

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem krajowego podmiotu powiązanego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia
cenowego dotyczy przyszłej transakcji kontrolowanej mającej być zawartej pomiędzy
wnioskodawcą a krajowym podmiotem powiązanym, za pośrednictwem którego ma być
prowadzona działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uprzednie porozumienie cenowe jest wydawane
dla utworzonego krajowego podmiotu powiązanego.
Art. 75. Uprzedniego porozumienia cenowego nie wydaje się w zakresie transakcji
kontrolowanych:
1)

zakończonych przed dniem złożenia wniosku;
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2)

rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku, a które w dniu złożenia wniosku są objęte
postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową za okres
któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy lub postępowaniem
przed sądem administracyjnym.
Art. 76. W przypadku gdy transakcja kontrolowana została zawarta:

1)

wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,

2)

pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym i
krajowy podmiot powiązany nie wystąpił z wnioskiem o porozumienie z właściwym
organem zagranicznym

– organ właściwy w sprawie porozumienia wydaje jednostronne uprzednie porozumienie
cenowe.
Art. 77. W przypadku gdy transakcja kontrolowana została zawarta pomiędzy krajowym
podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym organ właściwy w sprawie
porozumienia, na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, porozumiewa się z jednym
(porozumienie dwustronne) lub więcej niż jednym (porozumienie wielostronne) właściwym
organem zagranicznym.
Art. 78. 1. W przypadku gdy właściwy organ zagraniczny nie wyraża zgody na zawarcie
porozumienia dwustronnego albo porozumienia wielostronnego lub istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo niewyrażenia takiej zgody w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia o
jej wyrażenie, organ właściwy w sprawie porozumienia zawiadamia o tym wnioskodawcę.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca może w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia:
1) wycofać wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego – za zwrotem
połowy wniesionej opłaty;
2) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o zawarcie
porozumienia jednostronnego – za zwrotem jednej czwartej wniesionej opłaty;
3) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o zawarcie
porozumienia dwustronnego, jeżeli właściwy organ zagraniczny tylko jednego państwa
wyraża zgodę na zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego – za zwrotem jednej
czwartej wniesionej opłaty;
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4) zaakceptować

zawarcie

porozumienia

dwustronnego

albo

porozumienia

wielostronnego bez uwzględnienia zagranicznych podmiotów powiązanych, których
dotyczą przeszkody wymienione w ust. 1 – bez zmiany wysokości opłaty.
Art. 79. 1. Przed złożeniem wniosku, podmiot zainteresowany wydaniem uprzedniego
porozumienia cenowego może zwrócić się do organu właściwego w sprawie porozumienia o
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zawierania takiego porozumienia w indywidualnej
sprawie, w szczególności zakresu niezbędnych informacji oraz przypuszczalnego terminu
zawarcia porozumienia.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, o których mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawie
porozumienia może zorganizować spotkanie wstępne.
Art. 80. 1. Wniosek zawiera:
1)

informacje dotyczące wnioskodawcy i pozostałych podmiotów uczestniczących w
transakcji kontrolowanej, w szczególności:
a) wykaz podmiotów powiązanych biorących udział w ustaleniu warunków transakcji
kontrolowanej, wraz ze wskazaniem przedmiotu prowadzonej przez nich działalności,
b) opis podstawowej działalności wnioskodawcy, w tym:
–

wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,

–

wskazanie rynków geograficznych, na których wnioskodawca prowadzi
działalność,

–

opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których wnioskodawca prowadzi
działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych
oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,

–

opis strategii gospodarczej,

c) opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny wnioskodawcy i pozostałych
podmiotów uczestniczących w transakcji kontrolowanej,
d) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie, w jakim mają one
zastosowanie do transakcji kontrolowanej, stosowanych przez wnioskodawcę i
pozostałe podmioty uczestniczące w transakcji kontrolowanej;
2)

informacje dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym:
a) wskazanie, czy transakcja kontrolowana stanowi przyszłą transakcję czy transakcję
już rozpoczętą,
b) przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,
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c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu
transakcji kontrolowanej, zawierającą opis:
– wykonywanych funkcji,
– ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,
– angażowanych aktywów,
d) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji
kontrolowanej,
e) informacje o porozumieniach lub interpretacjach podatkowych dotyczących
transakcji kontrolowanej, w tym porozumieniach cenowych, zawartych z
administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub
wydanych przez te administracje,
f) analizę cen transferowych, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych albo art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, dotyczącą transakcji kontrolowanej;
3)

propozycje w zakresie:
a) metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,
b) sposobu kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami, w tym
prognozami finansowymi, na których opiera się kalkulacja ceny transferowej,
c) założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego
odzwierciedlenia ceny transferowej,
d) okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego, z zastrzeżeniem art. 85
ust. 1 i 2;

4)

wskazanie czy wniosek dotyczy wydania jednostronnego uprzedniego porozumienia
cenowego, czy zawarcia porozumienia dwustronnego albo porozumienia wielostronnego;

5)

pisemne zgody podmiotów uczestniczących w transakcji kontrolowanej na przedłożenie
organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących
przedmiotu uprzedniego porozumienia cenowego i złożenia niezbędnych wyjaśnień;

6)

w zakresie porozumień dwustronnych i porozumień wielostronnych – informację
dotyczącą złożenia wniosku przez zagraniczne podmioty powiązane, obejmującej nazwy
podmiotów, państwo w którym został lub zostanie złożony wniosek oraz datę złożenia, o
ile jest znana.
2. Do wniosku dołącza się jego kopię w postaci elektronicznej umożliwiającej edycję.
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Art. 81. 1. W razie istnienia wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we
wniosku lub treści dokumentów załączonych do wniosku, organ właściwy w sprawie
porozumienia zwraca się o wyjaśnienie tych wątpliwości lub przedłożenie dodatkowych
dokumentów.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, o których mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawie
porozumienia może organizować spotkanie uzgodnieniowe.
3. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół. Przebieg spotkania
uzgodnieniowego może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i
dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.
Art. 82. Do czasu wydania uprzedniego porozumienia cenowego wnioskodawca może
zmienić propozycje przedstawione we wniosku, uzupełniając w stosownych przypadkach
opłatę od wniosku. W przypadku zmiany wniosku nie stosuje się art. 75 pkt 2.
Art. 83. 1. W przypadku zaistnienia w toku postępowania:
1)

okoliczności wskazujących, że przedstawiona przez wnioskodawcę cena transferowa
transakcji kontrolowanej nie została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą
podmioty niepowiązane lub

2)

innych przeszkód, które nie pozwalają na zaakceptowanie propozycji wnioskodawcy
przedstawionych we wniosku

– organ właściwy w sprawie porozumienia zawiadamia o nich wnioskodawcę.
2. Zawiadomienie zawiera uzasadnienie faktyczne.
3. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może wycofać
wniosek, zmienić wniosek lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. W przypadku
zmiany wniosku nie stosuje się art. 75 pkt 2.
Art. 84. 1. W przypadku wycofania przez wnioskodawcę wniosku po doręczeniu
zawiadomienia, o którym mowa w art. 83, organ właściwy w sprawie porozumienia wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia
cenowego, wskazując przeszkody jego zawarcia przedstawione w zawiadomieniu oraz główne
wnioski wynikające z przeprowadzonego postępowania.
2. Decyzję przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi
urzędu celno-skarbowego właściwym dla wnioskodawcy.
Art. 85. 1. Uprzednie porozumienie cenowe może dotyczyć okresu od początku roku
podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony.
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2. Okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego nie może być dłuższy niż
5 lat podatkowych.
3. Na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, uprzednie porozumienie cenowe może
być odnawiane na kolejne okresy, każdorazowo nie dłuższe niż 5 lat podatkowych, jeżeli
elementy uprzedniego porozumienia cenowego nie uległy istotnej zmianie.
4. Wniosek w sprawie odnowienia uprzedniego porozumienia cenowego składa się nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia
cenowego.
5. Wniosek w sprawie odnowienia uprzedniego porozumienia cenowego powinien
zawierać opis zmian elementów uprzedniego porozumienia cenowego.
6. Odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego następuje w drodze decyzji.
7. Początkiem terminu obowiązywania odnowionego uprzedniego porozumienia
cenowego jest dzień następujący po dniu, w którym upłynął termin obowiązywania
uprzedniego porozumienia cenowego podlegającego odnowieniu.
Art. 86. 1. Uprzednie porozumienie cenowe doręcza się niezwłocznie wnioskodawcy.
2. Odpis uprzedniego porozumienia cenowego bez zbędnej zwłoki doręcza się:
1)

innemu niż wnioskodawca krajowemu podmiotowi powiązanemu, wskazanemu w
uprzednim porozumieniu cenowym;

2)

naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym
dla krajowych podmiotów powiązanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym.
Art. 87. 1. Postępowanie w sprawie jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego

powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od
dnia jego wszczęcia.
2. Postępowanie w sprawie porozumienia dwustronnego powinno być zakończone bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
3. Postępowanie w sprawie porozumienia wielostronnego powinno być zakończone bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Art. 88. 1. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego oraz wniosek o
odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego, podlega opłacie wpłacanej na rachunek
organu właściwego w sprawie porozumienia, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

– 37 –
2. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego wynosi
1 procent wartości transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem uprzedniego porozumienia
cenowego, przy czym dla:
1)

jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego:
a)

dotyczącego wyłącznie krajowych podmiotów powiązanych – wynosi nie mniej niż
5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,

b)

dotyczącego zagranicznego podmiotu powiązanego – wynosi nie mniej niż 20 000 zł
i nie więcej niż 100 000 zł;

2)

porozumienia dwustronnego lub porozumienia wielostronnego – wynosi nie mniej niż 50
000 zł i nie więcej niż 200 000 zł.
3. Wysokość opłaty od wniosku o odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego

stanowi odpowiednio połowę wysokości opłaty ustalonej na podstawie ust. 2.
4. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych transakcji kontrolowanych,
stanowiących transakcję o charakterze jednorodnym, o której mowa w art. 23w ust. 2-5 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11k ust. 2-5 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, dla celów ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust.
2 i 3, ich wartość sumuje się.
Art. 89. 1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie wniosku o wydanie uprzedniego
porozumienia cenowego organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, iż wartość
transakcji kontrolowanej, mającej być przedmiotem uprzedniego porozumienia cenowego,
została we wniosku podana w zaniżonej wysokości, organ ten ustala wysokość opłaty
uzupełniającej, którą oblicza się z uwzględnieniem art. 88 ust. 2.
2. Jeżeli w toku postępowania w sprawie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia
cenowego organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi wystąpienie w jednym wniosku
transakcji kontrolowanych stanowiących odrębne transakcje o charakterze jednorodnym w
rozumieniu art. 23w ust. 2-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11k
ust. 2-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organ ten ustala wysokość opłaty
uzupełniającej, którą oblicza się z uwzględnieniem art. 88 ust. 2 i 4.
3. Na postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej służy zażalenie.
Art. 90. Opłaty, o których mowa w art. 88 i art. 89, stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 91. Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji
Podatkowej, obciążają wnioskodawcę.
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Art. 92. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podaje do publicznej wiadomości na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra zbiorcze informacje dotyczące
rozstrzygnięć w zakresie uprzednich porozumień cenowych, obejmujące liczbę podpisanych
porozumień w podziale na ich rodzaje, rodzaje transakcji kontrolowanych, wybrane metody
weryfikacji cen transferowych oraz wybrane wskaźniki finansowe i ich poziom (przedział
wartości).
2. Podatnie do publicznej wiadomości zbiorczych informacji, o których mowa w ust. 1,
następuje w sposób umożliwiający zachowanie anonimowości podmiotów, którym wydano
uprzednie porozumienie cenowe.
Rozdział 3
Uproszczone porozumienia cenowe
Art. 93. 1. Organ właściwy w sprawie porozumienia na wniosek krajowego podmiotu
powiązanego wydaje uproszczone porozumienie cenowe.
2. Uproszczone porozumienie cenowe określa w szczególności:
1)

transakcję kontrolowaną;

2)

metodę weryfikacji ceny transferowej;

3)

sposób kalkulacji ceny transferowej;

4)

założenia krytyczne, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego
odzwierciedlenia ceny transferowej.
Art. 94. 1. Uproszczonego porozumienia cenowego nie wydaje się, jeżeli:

1)

przedmiotem wniosku jest transakcja kontrolowana zakończona przed dniem złożenia
wniosku;

2)

udział dochodów wnioskodawcy, określonych zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do źródeł przychodów określonych w
art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 7 ust.
2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do innych źródeł
przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, w przychodach uzyskanych w co najmniej dwóch latach podatkowych w
okresie trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych jest niższy niż 1%.
2. Uproszczone porozumienie cenowe nie obowiązuje, jeżeli w dwóch pierwszych latach

okresu na jakie zostało wydane, udział, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie niższy niż 1%.
Art. 95. 1. Wniosek zawiera:
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1)

informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku obejmujące:
a)

wskazanie transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku w formie
zwięzłego opisu oraz uzasadnienie, że istnieje potrzeba zawarcia przez
wnioskodawcę transakcji kontrolowanej,

b)

wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym
uzasadnieniem wyboru, oraz kalkulację ceny transferowej, zawierającą w
szczególności:
–

założenia przyjęte w kalkulacji,

–

rodzaje i wysokość kosztów lub przychodów uwzględnionych w kalkulacji,

–

wskaźnik finansowy przyjęty do kalkulacji ceny transferowej wraz ze sposobem
jego wyliczenia,

–

sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich
podmiotów powiązanych zawierających daną transakcję kontrolowaną, o ile są
stosowane;

2)

oświadczenia dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji
kontrolowanej obejmujące:
a)

oświadczenie, z którą kategorią transakcji, określoną w załączniku do ustawy,
wykonywaną przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związana
jest transakcja kontrolowana będąca przedmiotem wniosku,

b)

oświadczenie, że zakres, przedmiot, specyfika i czynności wykonywane w ramach
transakcji kontrolowanej nie pokrywają się z:
–

czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez wnioskodawcę na własną
rzecz lub

–

świadczeniami nabywanymi przez wnioskodawcę na potrzeby własnej
działalności od innych podmiotów,

–

z wyłączeniem przypadków, gdy wnioskodawca szczegółowo uzasadni, że w
takich sytuacjach podmioty niepowiązane wykonywałyby takie czynności lub
nabywały takie świadczenia, w celu ograniczenia ryzyka prowadzonej
działalności,

c)

oświadczenie o wysokości udziału, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, za każdy
rok z trzech ostatnich lat podatkowych;
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3)

zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej
przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich
osiągnięcia;

4)

jeden z poniżej wymienionych elementów:
a)

analizę porównawczą, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych albo art. 11q ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, albo

b)

analizę zgodności, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych albo art. 11q ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, albo

c)

oświadczenie, że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy
zgodności, z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów, o których
mowa w art. 23r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 11f
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

5)

propozycję okresu obowiązywania

uproszczonego porozumienia

cenowego, z

zastrzeżeniem art. 85 ust. 1 oraz art. 96.
2. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku mogące mieć znaczenie w sprawie:
1)

decyzje instytucji państwowych;

2)

inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej.
3. Kalkulację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, przedstawia się w postaci elektronicznej

umożliwiającej jej edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych
obliczeń.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. c, podpisuje kierownik
jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie
jest dopuszczalne złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. c, przez
pełnomocnika.
Art. 96. 1. Okres obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego nie może być
dłuższy niż 3 lata podatkowe.
2. Na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, uproszczone porozumienie cenowe
może być odnawiane na kolejne okresy, każdorazowo nie dłuższe niż 3 lata podatkowe, jeżeli
elementy uproszczonego porozumienia cenowego nie uległy istotnej zmianie.
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Art. 97. Postępowanie w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego powinno być
zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego
wszczęcia.
Art. 98. Wysokość opłaty od wniosku w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego
oraz od wniosku o odnowienie uproszczonego porozumienia cenowego wynosi 20 000 zł.
Art. 99. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale przepisy art. 76, art. 81,
art. 83-86 i art. 88-92 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Zmiana trybu postępowania
Art. 100. 1. Jeżeli ze względu na złożony i skomplikowany charakter transakcji
kontrolowanej objętej wnioskiem o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego, w
szczególności gdy transakcja ta pozostaje w związku z przeniesieniem pomiędzy podmiotami
powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód
(stratę) krajowego podmiotu powiązanego, nie jest możliwe wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego, organ właściwy w sprawie porozumienia zawiadamia o tym
wnioskodawcę podając uzasadnienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca może w terminie 3 miesięcy od
dnia doręczenia zawiadomienia:
1)

wycofać wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego – za zwrotem
połowy wniesionej opłaty;

2)

zmienić wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego na wniosek o
wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, uzupełniając wymaganą opłatę,
dokumenty i informacje.
3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wydanie

uproszczonego porozumienia cenowego transakcja kontrolowana będąca przedmiotem
wniosku była objęta postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celnoskarbową za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy lub
postępowaniem przed sądem administracyjnym.
4. W przypadku gdy wnioskodawca:
1)

wycofa wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego lub
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2)

w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie
zmieni wniosku o wydanie dla tej transakcji kontrolowanej uproszczonego porozumienia
cenowego na wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego

– organ właściwy w sprawie porozumienia wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania uproszczonego porozumienia cenowego.
5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu
skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym dla wnioskodawcy.
Art. 101. 1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego
organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, że możliwe jest wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego, zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca może w terminie 3 miesięcy od
dnia doręczenia zawiadomienia:
1)

złożyć informację o kontynuowaniu postępowania w sprawie wydania uprzedniego
porozumienia cenowego;

2)

zmienić wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego na wniosek o wydanie
uproszczonego porozumienia cenowego, uzupełniając wymaganą opłatę, dokumenty i
informacje.
3. W przypadku gdy wnioskodawca w terminie 3 miesięcy:

1)

nie złoży informacji o kontynuowaniu postępowania w sprawie wydania uprzedniego
porozumienia cenowego;

2)

nie zmieni wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego na wniosek o
wydanie uproszczonego porozumienia cenowego,

– organ właściwy w sprawie porozumienia kontynuuje postępowanie w sprawie wydania
uprzedniego porozumienia cenowego.
Art. 102. 1. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 100 ust. 2 pkt 2, opłata
od wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego podlega zaliczeniu na poczet
opłaty od wniosku, o którym mowa w art. 100 ust. 2 pkt 2.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2, opłata od
wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego podlega zaliczeniu na poczet opłaty
od wniosku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2.
3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2, gdy opłata od
wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego jest wyższa od opłaty od wniosku, o
którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 2, różnica jest zwracana wnioskodawcy.
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Art. 103. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 100 ust. 2 pkt 2 albo w
art. 101 ust. 2 pkt 2, bieg terminów, o których mowa w art. 87 i art. 97, liczy się od dnia ich
złożenia.
Rozdział 5
Weryfikacja stosowania uprzednich porozumień cenowych i uproszczonych
porozumień cenowych
Art. 104. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza czynności
sprawdzające, których celem jest sprawdzenie stosowania się do uprzedniego porozumienia
cenowego przez podmioty powiązane.
2. W zakresie nieuregulowanym do czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 1,
przepisy działu V Ordynacji Podatkowej stosuje się odpowiednio.
Art. 105. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową,
której celem jest sprawdzenie stosowania się do uproszczonego porozumienia cenowego przez
podmioty powiązane oraz sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji,
oświadczeń i dokumentów przedstawionych w toku postępowania w sprawie uproszczonego
porozumienia cenowego.
2. Przedmiotem jednej kontroli podatkowej, o której mowa w ust. 1, może być weryfikacja
zgodności ze stanem faktycznym informacji, oświadczeń i dokumentów dotyczących lat
podatkowych objętych więcej niż jednym uproszczonym porozumieniem cenowym.
3. Przeprowadzenie kontroli podatkowej, o której mowa w ust. 1, nie ogranicza
możliwości późniejszego przeprowadzenia kontroli podatkowej w innym zakresie niż zakres
kontroli podatkowej, o której mowa w ust. 1, lub kontroli celno-skarbowej.
4. W zakresie nieuregulowanym do kontroli podatkowej, o której mowa w ust. 1, przepisy
działu VI Ordynacji Podatkowej stosuje się odpowiednio.
Art. 106. 1. W przypadku niestosowania uprzedniego porozumienia cenowego lub
uproszczonego porozumienia cenowego, w okresie ich obowiązywania, organ właściwy w
sprawie porozumienia stwierdza z urzędu wygaśnięcie tych porozumień.
2. Postępowanie w sprawie wygaśnięcia uprzedniego porozumienia cenowego lub
uproszczonego porozumienia cenowego wszczyna się w drodze postanowienia.
3. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, o której mowa w ust. 1, wywołuje skutki prawne
od dnia doręczenia uprzedniego porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia
cenowego, którego wygaśnięcie stwierdza.
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Art. 107. 1. Jeżeli informacje, oświadczenia i dokumenty przedstawione w toku
postępowania zakończonego wydaniem uproszczonego porozumienia cenowego są niezgodne
ze stanem faktycznym ustalonym w trakcie kontroli, organ właściwy w sprawie porozumienia
stwierdza z urzędu wygaśnięcie uproszczonego porozumienia cenowego.
2. Przepisy art. 106 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Podmiot, w stosunku do którego decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, o której mowa w
ust. 1, stała się ostateczna może wystąpić z wnioskiem o wydanie uproszczonego porozumienia
cenowego nie wcześniej niż po upływie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym
doręczono mu tę decyzję, przy czym w takim przypadku przepis art. 15e ust. 16 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania w odniesieniu do roku
podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym złożono wniosek.
Art. 108. 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodującej istotną zmianę
w zakresie elementów uprzedniego porozumienia cenowego, uprzednie porozumienie cenowe,
może być zmienione lub uchylone przez organ właściwy w sprawie porozumienia przed
upływem ustalonego okresu jego obowiązywania. Zmiana lub uchylenie uprzedniego
porozumienia cenowego następuje na wniosek strony lub z urzędu.
2. Postępowanie wszczęte na wniosek strony w sprawie:
1)

zmiany uprzedniego porozumienia cenowego powinno być zakończone bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia;

2)

uchylenia uprzedniego porozumienia cenowego powinno być zakończone bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
DZIAŁ IV
Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowy
Rozdział 1
Przepisy zmieniające
Art. 109. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 23m w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w
brzmieniu:

8)

Patrz odnośnik nr 4.
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„7) uproszczonym porozumieniu cenowym – oznacza to uproszczone porozumienie
cenowe w rozumieniu art. 71 pkt 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych (Dz. U. poz. …);
8)

uprzednim porozumieniu cenowym – oznacza to uprzednie porozumienie cenowe w
rozumieniu art. 71 pkt 3 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.”;

2)

w art. 23o ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W zakresie transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem
cenowym albo uproszczonym porozumieniem cenowym, w okresie jego obowiązywania,
organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty), pod
warunkiem że podatnik stosuje się do tego uprzedniego porozumienia cenowego albo
uproszczonego porozumienia cenowego.”;

3)

uchyla się art. 23t;

4)

w art. 23v w ust. 1 uchyla się pkt 3;

5)

w art. 23z pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to
uprzednie porozumienie cenowe;”;

6)

w art. 45 ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie:
„5a. Podatnicy w okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego w
rozumieniu art. 71 pkt 3 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych,
dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego,
według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5b.
5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, uwzględniające w
szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, okres stosowania metody, inne
informacje niezbędne do weryfikacji stosowanej metody, w tym sposób prezentacji
indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu
cenowym w rozumieniu art. 71 pkt 3 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych.”.
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Art. 110. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 11a w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w
brzmieniu:
„7) uproszczonym porozumieniu cenowym – oznacza to uproszczone porozumienie
cenowe w rozumieniu art. 71 pkt 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych (Dz. U. poz. …);
8)

uprzednim porozumieniu cenowym – oznacza to uprzednie porozumienie cenowe w
rozumieniu art. 71 pkt 3 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.”;

2)

w art. 11c ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W zakresie transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem
cenowym albo uproszczonym porozumieniem cenowym, w okresie jego obowiązywania,
organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty), pod
warunkiem że podatnik stosuje się do tego uprzedniego porozumienia cenowego albo
uproszczonego porozumienia cenowego.”;

3)

uchyla się art. 11h;

4)

w art. 11j w ust. 1 uchyla się pkt 3;

5)

w art. 11n pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to
uprzednie porozumienie cenowe;”;

6)

w art. 15e ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:
„15. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do kosztów usług,
opłat i należności, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim uprzednie porozumienie
cenowe albo uproszczone porozumienie cenowe, obejmuje prawidłowość kalkulacji
wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności w okresie, którego porozumienia te
dotyczą.
16. Przepis ust. 15 stosuje się również do roku podatkowego, w którym złożono
wniosek o wydanie jednego z porozumień, o których mowa w tym przepisie, oraz do roku
podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy, z wyjątkiem przypadku określonego

9)

Patrz odnośnik nr 5.
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w art. 107 ustawy z dnia. … o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.”;
7)

w art. 27 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Podatnicy, w okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego w
rozumieniu art. 71 pkt 3 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych,
dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego,
według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, uwzględniające w
szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, okres stosowania metody, inne
informacje niezbędne do weryfikacji stosowanej metody, w tym sposób prezentacji
indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu
cenowym w rozumieniu art. 71 pkt 3 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych.”.
Art. 111. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r.

poz. 800, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3 uchyla się pkt 11 i 12;

2)

w art. 13 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organ właściwy w sprawach uprzednich porozumień cenowych i uproszczonych
porozumień cenowych, o których mowa w dziale III ustawy z dnia … o
rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. ...);”;

3)

uchyla się dział IIa;

4)

art. 70d otrzymuje brzmienie:
„Art. 70d. Upływ terminu przedawnienia pozostaje bez wpływu na wprowadzenie w
życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania w przypadkach, o których mowa w:
1)

dziale II rozdziału 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych lub

10)

Patrz odnośnik nr 3.
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2)

umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeżeli umowa ta
przewiduje możliwość wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia bez względu na upływ
terminu przedawnienia.”;

5)

w art. 79 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć po upływie terminu
przedawnienia, jeżeli istnienie nadpłaty wynika z wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia
zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania w przypadkach, o których mowa w:
1)

dziale II rozdziału 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych lub

2)

umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeżeli umowa ta
przewiduje możliwość wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia po upływie terminu
przedawnienia

– przy czym przepis § 3 stosuje się odpowiednio.”;
6)

w art. 81 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Eliminowanie podwójnego opodatkowania powstałego w wyniku zaliczenia
przez właściwy organ innego państwa dochodów krajowego podmiotu powiązanego, o
którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, do
dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy
o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych, podlegających opodatkowaniu w tym państwie,
następuje wyłącznie w wyniku wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w
ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w
przypadkach, o których mowa w dziale II rozdziału 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych lub umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej
umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.”;

7)

w art. 119m dodaje się § 5 w brzmieniu:
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„§ 5. Rada pełni funkcję krajowego organu mianującego w przypadkach i na
zasadach wskazanych w ustawie z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.”;
8)

w art. 119 zf skreśla się wyrazy „art. 20g § 3,”;

9)

w art. 119 zfn skreśla się wyrazy „art. 20g § 3,”;

10) w art. 201 w § 1b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania, w tym procedura
arbitrażowa prowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
której stroną jest Rzeczpospolita Polska lub przyjęto wniosek w ramach procedury
prowadzonej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia … o
rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych.”;
11) w art. 240 w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) rozstrzygnięcie zapadłe w toku procedury rozstrzygania sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia … o
rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych ma wpływ na treść wydanej decyzji;”;
12) w art. 245 w § 1 w pkt 3 w lit. b po wyrazach „art. 118” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem
art. 70d”;
13) w art. 281 uchyla się § 3;
14) w art. 293 w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) informacjach uzyskanych w toku procedur rozstrzygania sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania i postępowania w sprawie zawarcia uprzednich
porozumień cenowych i uproszczonych porozumień cenowych, o których mowa w
ustawie z dnia …. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;”;
15) w art. 294 § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) członkowie komisji doradczej i komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania
sporów oraz osoby, których dotyczy spór, i ich przedstawiciele, o których mowa w
ustawie z dnia …. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych;”;
16) art. 295a otrzymuje brzmienie:
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„Art. 295a. W toku postępowania w sprawie zawarcia uprzednich porozumień
cenowych i uproszczonych porozumień cenowych, o których mowa w dziale III ustawy z
dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych, dostęp do informacji przekazanych przez
przedsiębiorców w tym postępowaniu przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę,
jego przełożonemu oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.”;
17) w art. 296 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia uprzednich porozumień cenowych, o
których mowa w dziale III rozdziale 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych,”;
18) art. 297b otrzymuje brzmienie:
„Art. 297b. Akta spraw zawarcia uprzednich porozumień cenowych, o których
mowa w dziale III rozdziale 2 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, lub
informacje wynikające z tych akt, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w
art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a–7 oraz na zasadach określonych w tym przepisie.”.
Art. 112. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43) uchyla
się art. 21a.
Art. 113. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a)

w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji
publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów
prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach:
a) postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 oraz z 2019 r. poz. 60),
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b) postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.11)),
c) postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
508, z późn. zm.12)),
d) postępowań, do których mają zastosowanie przepisy ustaw, o których mowa
w lit. a-c,
e) procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich
porozumień cenowych (Dz. U. poz. …);”;
b)

po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:
„§ 2b. W ramach procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich
porozumień cenowych sądy administracyjne orzekają wyłącznie w sprawach:
1)

odrzucenia przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie
wniosku o rozstrzygnięcie kwestii spornej, o którym mowa w art. 9 ust. 1
tej ustawy;

2)

nieuzgodnienia lub niedoręczenia w terminie, o którym mowa w art. 29
pkt 1 tej ustawy, regulaminu funkcjonowania komisji doradczej lub
komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów;

3)

niedoręczenia rozstrzygnięcia kwestii spornej w terminie, o którym mowa
w art. 37 ust. 2 tej ustawy;

4)

rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 36 tej ustawy, jeżeli zapadło po
wydaniu opinii komisji doradczej lub komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania

sporów,

której

członek

nie

spełniał

kryterium

niezależności.”;
2)

11)
12)

w art. 125 § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

Patrz odnośnik nr 3.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000,
1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125.
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„1a) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącej się procedury rozstrzygania
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania prowadzonej w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 6 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych lub ratyfikowanej umowy o
unikaniu

podwójnego

opodatkowania

lub

innej

ratyfikowanej

umowy

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;”;
3)

po art. 150 dodaje się art. 150a w brzmieniu:
„Art. 150a. Sąd uwzględniając skargę, o której mowa w art. 3 § 2b, stwierdza, że
wydane rozstrzygnięcie nie podlega wykonaniu.”.
Art. 114. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018

r. poz. 2174, z późn. zm.13)) w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku transakcji zawieranych
pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ
podatkowy, wydał uprzednie porozumienie cenowe albo uproszczone porozumienie
cenowe, o których mowa w dziale III ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych (Dz.U. poz. …).”.
Art. 115. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.14)) w art. 83 w ust. 1d w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) ponowne

skorygowanie

deklaracji

ma

na

celu

uniknięcie

podwójnego

opodatkowania tego samego dochodu podatnika na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
terytorium innego państwa.”.
Art. 116. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (Dz. U. poz. 648 oraz z 2018 r. poz. 723, 1499 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 125)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

13)
14)

w art. 76 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244,
2354, 2392 i 2433.
Patrz odnośnik nr 10.
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„1) decyzji w sprawie cen transferowych - rozumie się przez to decyzję, o której mowa
w art. 73 ust. 1, art. 85 ust. 6, art. 93 ust. 1, art. 106 ust. 1, art. 107 ust. 1 lub art. 108
ust. 1 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz.
…);”;
2)

w art. 81 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 20b ustawy - Ordynacja podatkowa” zastępuje się
wyrazami „art. 77 ustawy z dnia … o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych”.
Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 117. Przepisy działu II rozdziału 2 stosuje się do kwestii spornych dotyczących

dochodu lub majątku uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia
2017 r.
Art. 118. Do wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się lub
procedury arbitrażowej prowadzonych na podstawie umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub na podstawie konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych,
złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 119. 1. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 20a § 1 i 2 ustawy zmienianej
w art. 111 w brzmieniu dotychczasowym i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawie porozumienia może
wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o informacje, o których mowa w art. 80.
Art. 120. W przypadku wniosków, o których mowa w art. 20a § 1 i 2 ustawy zmienianej
w art. 111 w brzmieniu dotychczasowym, dotyczących transakcji kontrolowanej należącej do
rodzajów transakcji wymienionych w art. 71 pkt 2, złożonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, wnioskodawca może wystąpić do organu właściwego w sprawie
porozumienia z wnioskiem o zmianę trybu postępowania na tryb postępowania w sprawie
uproszczonego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 71 pkt 2. Przepisy działu III
rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
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Art. 121. W okresie obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wydanej na
podstawie przepisów działu IIA ustawy zmienianej w art. 111 w brzmieniu dotychczasowym,
sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej, o którym mowa w art.
45 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 109 i art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 110 w
brzmieniu dotychczasowym, jest sporządzane i składane na zasadach dotychczasowych.
Art. 122. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
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Załącznik do
ustawy z dnia …2019 r. (poz. …)
Kategorie transakcji
Transakcje związane z obrotem towarowym:
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach
Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)
Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach
Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów
Sprzedaż komisowa towarów lub produktów
Transakcje usługowe:
Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej
Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych
Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług
Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczorozwojowe i pośrednictwa
Sprzedaż innych usług
Transakcje finansowe:
Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub
inna forma)
Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling)
Udzielenie gwarancji lub poręczenia
Sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja,
pośrednictwo ubezpieczeniowe)
Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)
Transakcje dotyczące aktywów:
Sprzedaż wartości niematerialnych
Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych
Sprzedaż nieruchomości
Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości
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Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne
Sprzedaż innych aktywów
Udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych:
Udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, knowhow, patentu, innej własności intelektualnej
Inne transakcje:
Inne transakcje
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