Projekt z dnia 21 marca 2019 r.

Uzasadnienie
Część ogólna
Regulacja w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
Podwójne opodatkowanie zysków w różnych państwach ma negatywny wpływ na
działalność gospodarczą w skali międzynarodowej i prowadzi do pogorszenia warunków
biznesowych i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć, tworząc tym samym bariery rozwoju
na wspólnym rynku.
Analizując istniejące środki rozwiązywania sporów związanych z podwójnym
opodatkowaniem, takie jak procedura wzajemnego porozumiewania stosowana w ramach
dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych między
poszczególnymi krajami1, czy procedura przewidziana w Konwencji w sprawie eliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (dalej
jako: Konwencja Arbitrażowa)2, państwa członkowskie dostrzegły potrzebę wprowadzenia
procedury, która będzie prowadziła do zwiększenia efektywności i wydajności rozstrzygania
sporów związanych z podwójnym opodatkowaniem w Unii Europejskiej. Potrzeba
wprowadzenia takiej procedury wynika z postępującej globalizacji, zmieniających się
przepisów podatkowych, wzrostu ilościowego, jak i wartościowego transgranicznych operacji
gospodarczych. Jej brak może skutkować dodatkowymi negatywnymi konsekwencjami, w
których procedury chroniące podatników w obliczu problemu podwójnego opodatkowania
byłyby blokowane, przewlekłe lub w istocie nie prowadziłyby do definitywnego
rozstrzygnięcia kwestii spornej.

1 Lista umów, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, znajduje się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-

miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
2 Konwencja sporządzona w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,

Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie
eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej
Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie
eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r. (Dz. U.
2007, Nr 152, poz. 1080).

Usprawnienie procedur rozstrzygania sporów jest też niezbędne z uwagi na ryzyko
zwiększenia się liczby sporów w zakresie podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania
dotyczących potencjalnie wysokich kwot.
W tym kontekście, Komisja Europejska przedstawiła dokument z dnia 25 października
2016 r. będący wnioskiem legislacyjnym w sprawie przyjęcia dyrektywy w sprawie
mechanizmów rozstrzygania sporów w zakresie podwójnego opodatkowania. W rezultacie, w
dniu 10 października 2017 r. przyjęto Dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 w sprawie
mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii
Europejskiej3 (dalej również: Dyrektywa Rady 2017/1852).
Celem wprowadzanych na jej podstawie regulacji jest zapewnienie ochrony podatnika
wobec możliwości powstania problemu podwójnego opodatkowania na gruncie działalności
prowadzonej w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich, poprzez zapewnienie
środka, dającego możliwość rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podwójnego opodatkowania.
W tym zakresie potrzeba wydania projektu ustawy jest związana z koniecznością
wdrożenia prawa Unii Europejskiej.
Jednocześnie, przedmiotowa problematyka jest uregulowana w stanowiących źródła
powszechnie obowiązującego prawa ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach o
unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy bilateralne), a także w wielostronnej umowie
międzynarodowej, tj. Konwencji Arbitrażowej.
W związku z tym, celem regulacji jest również zwiększenie przejrzystości środków
umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego
opodatkowania, poprzez wskazanie możliwych procedur, przy jednoczesnym zapewnieniu
jasnych reguł inicjowania konkretnych procedur, oraz pozostawienie w tym zakresie wyboru
wnioskodawcy.
Reasumując powyższe, w odniesieniu do regulacji w zakresie rozstrzygania sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania projekt ustawy ma na celu zwiększenie dostępności i
przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle
problematyki podwójnego opodatkowania poprzez:
1.

wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania

podwójnego

opodatkowania.

Projekt

ustawy

wprowadza

procedurę

zapewniającą

ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

3 Dz. Urz. UE L 265 z 14.10.2017, str. 1
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dochodów w ramach Unii Europejskiej, która została przewidziana w Dyrektywie Rady
2017/1852. Dotyczy ona spraw, które prowadzą do sporów powstałych w związku z
interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego
opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i inne państwa
członkowskie („kwestie sporne”). W ramach tej procedury wprowadzone zostają ramy czasowe
i instytucjonalne oraz zasady, na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie
komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a także zapewnione zostaną jednolite
gwarancje rozstrzygnięcia kwestii spornej, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady
odstępstwa od procedury. Ponadto projekt ustawy zapewnia środki zaskarżenia w określonych
sytuacjach. Zapewnia on również uproszczenia w dostępie do procedury dla osób fizycznych i
mniejszych jednostek w rozumieniu Dyrektywy Rady 2017/1852.
2. uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania, poprzez
zamieszczenie istniejących, dostępnych już środków:
a. postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji Arbitrażowej, oraz
b. postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania
- w ramach jednego aktu prawnego, by uniknąć ich rozproszenia, zwiększając tym samym
ich przejrzystość i dając możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych
zasadach.
Regulacja dotycząca uprzednich porozumień cenowych
W celu uporządkowania treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.; dalej jako: Ordynacja podatkowa) proponuje się
przeniesienie do projektu ustawy regulacji zawartych dotychczas w Ordynacji podatkowej w
dziale IIA Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych, dotyczących uprzednich
porozumień cenowych. Uprzednie porozumienia cenowe są efektywnym narzędziem
ograniczenia

ryzyka

nieprawidłowego

ustalania

cen

transferowych

oraz

ryzyka

zakwestionowania wysokości cen transferowych przez organy podatkowe. Z uwagi na to, że
zakwestionowanie cen transferowych przez organy podatkowe może doprowadzić do
podwójnego opodatkowania, uprzednie porozumienia cenowe są również narzędziem
ograniczania ryzyka podwójnego opodatkowania. W związku z tym, w celu zapewnienia
zgodności z zasadami techniki prawodawczej (zasada kompleksowości regulacji ustawowej),
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uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania
zostaną uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny
spraw.
W celu uproszczenia warunków zawierania porozumień cenowych proponuje się ponadto
wprowadzenie uproszczeń w postępowaniu dotyczącym zawierania uprzednich porozumień
cenowych dla wybranych rodzajów transakcji kontrolowanych (poprzez instytucję
uproszczonego porozumienia cenowego). Uproszczenie ma polegać głównie na zmniejszeniu
wymogów dokumentacyjnych dotyczących zakresu wniosku w stosunku do wybranych
rodzajów transakcji, które cechują się ograniczonym poziomem ryzyka uszczuplenia bazy
podatkowej lub transferowania dochodów.
Na potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie regulacji dotyczącej uprzednich
porozumień cenowych wpływ ma również uchwalenie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2193; dalej jako: ustawa zmieniająca z 23 października 2018 r.). W projekcie
ustawy postanowiono wykorzystać w większym stopniu przepisy w zakresie cen transferowych
wprowadzone wspomnianą ustawą (np. zakres wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia
cenowego został w znacznym stopniu ujednolicony z zakresem lokalnej dokumentacji cen
transferowych, co pozwoli ograniczyć nakład pracy związany z przygotowaniem takiego
wniosku).
Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia innych zmian do postępowania w sprawie
zawierania uprzednich porozumień cenowych, wynikających z potrzeb praktyki prowadzenia
tego postępowania oraz mających na celu jego usprawnienie.
Należy podkreślić, że zmianie nie ulega sama koncepcja zawierania uprzednich
porozumień cenowych, uregulowana dotychczas w dziale IIa Ordynacji podatkowej.
Obecnie obowiązująca regulacja w zakresie uprzednich porozumień cenowych nie
uwzględnia instytucji uproszczonego porozumienia cenowego. Możliwość taką wprowadza się
w dziale III rozdziale 3 projektu ustawy z ograniczeniem do usług o niskiej wartości dodanej
(jednocześnie wprowadzając w słowniczku definicję takich usług) oraz do opłat za korzystanie
lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym
doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej,
naukowej lub organizacyjnej (know-how). Możliwość wydawania uproszczonych porozumień
cenowych została ograniczona do przypadków charakteryzujących się stosunkowo niewielkim
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ryzykiem działań mających na celu uszczuplanie bazy podatkowej lub transferowanie
dochodów. W przypadku podatników, którzy nie będą spełniali kryteriów do wydania
uproszczonego porozumienia cenowego, pozostawiono możliwość wystąpienia o wydanie
uprzedniego porozumienia cenowego w oparciu o przepisy działu III rozdziału 2 projektu
ustawy.
Wprowadzane postępowanie w sprawie uproszczonych porozumień cenowych polega w
szczególności na następujących rozwiązaniach:


ograniczenie zakresu informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego oraz dostosowanie tego zakresu do specyfiki transakcji, dla
których przewidziany jest uproszczony tryb postępowania, z jednoczesnym
zwiększeniem nacisku na wykazanie przez podatnika, że nie podejmuje działań
mających na celu uszczuplanie bazy podatkowej lub transferowanie dochodów;



umożliwienie

składania

oświadczeń

zamiast

przedstawiania

dużej

liczby

dokumentów;


wprowadzenie ryczałtowej opłaty za wniosek o wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego niezależnej od wartości transakcji, co do zasady niższej niż
w przypadku obecnie obowiązujących przepisów;



wprowadzenie 3-miesięcznego terminu zakończenia postępowania w sprawie
uproszczonego porozumienia cenowego;



wprowadzenie możliwości przeniesienia wniosków składanych przez podatników
przed wejściem w życie projektu ustawy w ramach obecnie obowiązującego trybu
postępowania do uproszczonego trybu postępowania w przypadku spełnienia
przesłanek do zastosowania trybu uproszczonego;



wprowadzenie

możliwości

zmiany

wniosków

o

wydanie

uproszczonego

porozumienia cenowego na wnioski o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego
w przypadku, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego i odwrotnej zmiany wniosków w przypadku, gdy zachodzą
okoliczności umożliwiające wydanie uproszczonego porozumienia cenowego;


określeniu zasad kontrolowania prawdziwości informacji przedstawianych we
wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego – w celu zapewnienia,
że wprowadzane uproszczenia będą miały zastosowanie wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach.
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Uproszczone porozumienia cenowe będą miały charakter porozumień jednostronnych w
rozumieniu obecnych przepisów w zakresie uprzednich porozumień cenowych. Możliwość
zawierania porozumień uproszczonych skierowana jest do świadczeniobiorców.
W celu zwiększenia atrakcyjności uprzednich porozumień cenowych i wprowadzenia
dodatkowych zachęt do rozwijania w Polsce działalności przez inwestorów zagranicznych,
projekt ustawy przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie uprzedniego
porozumienia cenowego również przez zagranicznego inwestora, który dopiero planuje
rozpoczęcie działalności w Polsce poprzez utworzony w tym celu podmiot zależny. W takim
przypadku uprzednie porozumienie cenowe będzie wydawane dla krajowego podmiotu
powiązanego. Tego typu rozwiązanie służy przede wszystkim wspieraniu inwestorów
gotowych do ponoszenia ciężarów podatkowych w wysokości odpowiadającej skali ich
rzeczywistej działalności prowadzonej w Polsce.
W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie wymogu podawania do
wiadomości publicznej zbiorczych informacji dotyczących rozstrzygnięć o uprzednich
porozumieniach cenowych i uproszczonych porozumieniach cenowych. Publikacja zbiorczych
informacji ma być dokonywana w sposób umożliwiający zachowanie anonimowości
podmiotów, którym wydano uprzednie porozumienie cenowe lub uproszczone porozumienie
cenowe.
Proponuje się ponadto zmiany zasad weryfikacji stosowania wydanych uprzednich
porozumień cenowych. Dotychczas wydane uprzednie porozumienia cenowe podlegały
kontroli podatkowej prowadzonej przez Szefa KAS. Jednakże z uwagi na charakter uprzednich
porozumień cenowych ich weryfikacja nie wymaga prowadzenia czynności w ramach kontroli
podatkowej. W związku z tym proponuje się by weryfikacja była prowadzona w trybie
czynności sprawdzających.
Proponuje się również dostosowanie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu
o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego do indywidualnej sytuacji podatnika, któremu
organ właściwy w sprawie porozumienia wydał uprzednie porozumienie cenowe
(indywidualizacja sprawozdania). W związku z wprowadzeniem takiego rozwiązania, projekt
ustawy wprowadza odpowiednie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (dalej: ustawa o PIT) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej:
ustawa o CIT).
Ponadto projekt zawiera szereg przepisów dostosowujących przepisy innych ustaw (m.in.
Ordynację podatkową, ustawę o PIT, ustawę o CIT oraz ustawę o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami) w związku z przeniesieniem regulacji w zakresie
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uprzednich porozumień cenowych z Ordynacji podatkowej do projektu ustawy oraz
wprowadzeniem postępowania w sprawie uproszczonych porozumień cenowych.
Część szczegółowa

Art. 1 (zakres regulacji)
W art. 1 projektu ustawy określono zakres regulacji. Projekt ustawy reguluje procedury
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieranie uprzednich
porozumień cenowych. Projekt ustawy reguluje trzy procedury służące do eliminowania
podwójnego opodatkowania, zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 6 projektu ustawy.
Są to:
1. rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami
członkowskimi Unii Europejskiej (stanowiące wdrożenie Dyrektywy Rady 2017/1852)
– uregulowane w dziale II rozdziale 2 projektu ustawy,
2. eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów
powiązanych (na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania) – uregulowane w dziale II rozdziale 3 projektu ustawy,
3. wzajemne porozumiewanie się prowadzone na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania – uregulowane w dziale II rozdziale 4 projektu ustawy.
W dziale III projektu ustawy uregulowano zawieranie uprzednich porozumień cenowych,
w tym uproszczonych porozumień cenowych.
Artykuł 2 (definicje legalne dla całości projektu ustawy)
Art. 2 zawiera słowniczek pojęć mających zastosowanie do całości projektu ustawy.
Zdefiniowano między innymi pojęcie procedury rozstrzygania sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania, krajowego podmiotu powiązanego oraz zagranicznego podmiotu
powiązanego. Przyjęto również, że pojęcia takie jak cena transferowa, podmiot powiązany,
podmiot niepowiązany, transakcja kontrolowana należy rozumieć w znaczeniu jakie tym
pojęciom nadano w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT.
Dział II Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
Uwagi ogólne
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Rozdział 1 zawiera przepisy ogólne, w tym definicje, które znajdują zastosowanie do
wszystkich procedur przewidzianych w tym dziale.
Rozdział 2 projektu ustawy stanowi implementację Dyrektywy Rady 2017/1852.
Rozdział 3 reguluje procedurę eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysku podmiotów powiązanych, .
Rozdział 4 reguluje zasady rozstrzygania sporów powstających między Rzeczpospolita
Polską a innym państwem, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania. Wyodrębnienie tej regulacji wynika z faktu, że w stosunku do
państw spoza Unii Europejskiej nie będzie miała zastosowania ani Konwencja Arbitrażowa, ani
również procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii
Europejskiej stanowiąca wdrożenie Dyrektywy Rady 2017/1852.
Należy zauważyć, że w niniejszym projekcie ustawy procedurę wzajemnego
porozumiewania się prowadzoną na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
oraz procedurę eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku
podmiotów powiązanych uregulowano jedynie częściowo. Celem projektu nie jest bowiem
powtarzanie regulacji zawartych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Zawarte
przez Rzeczpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencja
Arbitrażowa

mają

status

ratyfikowanych

umów

międzynarodowych.

Zgodnie

z

postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej4 (art. 91 ust. 1 i 2) ratyfikowana
umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da
się pogodzić z umową.
Artykuł 3 (definicje legalne do działu II)
Przepis art. 3 zawiera słowniczek znajdujący zastosowanie w dziale II projektu ustawy, tj. w
zakresie rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Słowniczek obejmuje
definicje: umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencji Arbitrażowej, umowy
międzynarodowej, właściwego organu krajowego, kwestii spornej.

4

Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483 z późn zm.
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Artykuł 4 (wszczęcie procedur na wniosek)
Przepis znajduje zastosowanie do wszystkich trzech procedur rozstrzygania sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Wskazuje, że
procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania jest wszczynana na
wniosek.
Artykuł 5 (elementy pisma/wniosku)
Przepis określa podstawowe elementy każdego pisma kierowanego do właściwego
organu krajowego.
W szczególności, w celu prawidłowej identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy, przepis
art. 5 ust. 6 stwierdza, że pełnomocnictwo ma zawierać 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.
Komunikacja pomiędzy właściwym organem krajowym a wnioskodawcą możliwa jest 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 lub przy
wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez pocztę elektroniczną),
ale wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu. Ma to na celu ułatwienie komunikacji, przy
jednoczesnym zapewnienie poprawności identyfikacji wnioskodawcy.
Artykuł 6 (wezwanie do uzupełnienia pisma)
Przepis przewiduje możliwość wezwania składającego do uzupełnienia pisma. Ponadto
projektowany przepis określa konsekwencje braku wskazania adresu w piśmie oraz
konsekwencje innego rodzaju braków. W przypadku gdy w piśmie nie wskazano adresu
wnioskodawcy i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie danych przekazanych
przez wnioskodawcę, pismo pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku, gdy w piśmie wskazany jest adres, lecz nie są spełnione inne wymogi
pisma, właściwy organ krajowy wzywa składającego do uzupełnienia braków w wyznaczonym
terminie. Skutki nieuzupełnienia braków w terminie są zależne od procedury i uregulowane w
dalszych przepisach.
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Artykuł 7 (język pisma; doręczenia)
Przedmiotowy przepis ustanawia zasadę sporządzania pism w języku polskim. Właściwy
organ krajowy może dopuścić składanie pism w języku obcym.
Ponadto, przedmiotowy przepis w zakresie nieuregulowanym w dziale II odsyła do
odpowiedniego zastosowania wskazanych w nim przepisów Ordynacji podatkowej,
dotyczących pełnomocnictwa, doręczeń oraz tajemnicy skarbowej.

Artykuł 8 (definicje legalne dla części dotyczącej rozstrzygania sporów podwójnego
opodatkowania w UE)
W przedmiotowym przepisie wdraża się definicje legalne zawarte w Dyrektywie Rady
2017/1852 takie jak: osoba, której dotyczy spór, podwójne opodatkowanie, właściwy sąd (w
projekcie ustawy rozróżniono właściwy sąd krajowy jako sąd administracyjny oraz właściwy
sąd innego państwa członkowskiego). Wdrożenie definicji właściwego organu zawarto w art.
3 pkt 5, gdzie wyróżniono właściwy organ krajowy oraz w art. 8 pkt 3, gdzie wyróżniono
właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego.
Art. 8 ust. 1 pkt 1 zawiera definicję legalną osoby, której dotyczy spór. Projekt ustawy
wprowadza prawo do złożenia wniosku dla każdej osoby lub jednostki organizacyjnej:
1)

podlegającej

nieograniczonemu

obowiązkowi

podatkowemu

w

państwie

członkowskim Unii Europejskiej,
2) na opodatkowanie której sprawa powstała w związku z interpretacją i stosowaniem
umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub
kapitału, których stroną jest Rzeczpospolita Polska ma bezpośredni wpływ.
Wniosek obejmuje więc swoim zakresem spory wchodzące w zakres umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania z państwami członkowskimi, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska, oraz Konwencji Arbitrażowej.
W słowniczku zawarto również definicję zainteresowanego państwa członkowskiego oraz
wykazu niezależnych ekspertów.
Przepis określa również reguły wykładni pojęć niezdefiniowanych.

Artykuł 9 (Wniosek)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 3 ust. 1 i 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
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Treść ust. 4 nawiązuje do art. 3 ust. 3 lit. e podpunkt (v) Dyrektywy Rady 2017/1852.
Przyjęte rozwiązanie zakłada, że złożenie wniosku w procedurze rozstrzygania sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
jest równoznaczne z wycofaniem uprzednio złożonych wniosków w innych procedurach.

Artykuł 10 (przepisy szczególne dla osób fizycznych i mniejszych jednostek)
Przedmiotowy przepis stanowi wdrożenie regulacji szczególnych Dyrektywy Rady
2017/1852 dedykowanych dla osób fizycznych i mniejszych jednostek. Zgodnie z preambułą
Dyrektywy

Rady

2017/1852

obciążenie

administracyjne

osób

fizycznych,

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przy korzystaniu z procedury
rozstrzygania sporów powinno być mniejsze. Uproszczenie polega na tym, że osoby fizyczne i
jednostki, nie będące dużymi jednostkami ani nie wchodzące w skład grupy dużych jednostek,
składają stosowne pisma i wnioski jedynie do właściwego organu krajowego. Pomimo tego
uproszczenia, aktualność zachowuje obowiązek przedłożenia wniosku oraz innych pism w
językach, o których mowa w art. 9 ust. 2.

Artykuł 11 (elementy wniosku)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 3 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Artykuł 11 wskazuje elementy wniosku inicjującego postępowanie. Poziom
szczegółowości przekazywanych informacji wynika z konieczności umożliwienia właściwemu
organowi rozpatrzenia dopuszczalności wniosku i zbadanie sprawy.

Artykuł 12 (wezwanie o dodatkowe informacje)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 3 ust. 4 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Regulacja kształtuje uprawnienie właściwego organu do wezwania osoby, której dotyczy
spór o przedstawienie dodatkowych informacji uznanych za niezbędne do rozpatrzenia
dopuszczalności wniosku i zbadania sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania
wniosku. W tym okresie właściwy organ może wielokrotnie wystąpić o uzupełnienie
informacji.
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W ust. 3 wskazano termin dla osoby, której dotyczy spór na uzupełnienie informacji oraz
wskazano na obowiązek równoczesnego przekazania odpowiedzi organom pozostałych
zainteresowanych państw członkowskich. Osoba, której dotyczy spór, jest obowiązana
wykonać tłumaczenia na własny koszt.
W przypadku, gdy właściwy organ krajowy zwróci się o dodatkowe informacje, osoba
której dotyczy spór obowiązana jest przekazać kopię tych dokumentów organom pozostałych
zainteresowanych państw członkowskich, przy czym dokumenty muszą zostać przekazane z
uwzględnieniem wymogów w zakresie języka w jakim postępowanie jest prowadzone.
Należy mieć na uwadze, że Dyrektywa Rady 2017/1852 określa, że kolejne wnioski o
udzielenie informacji można składać w trakcie procedury wzajemnego porozumiewania, jeżeli
właściwe organy uznają to za konieczne (art. 3 ust. 4).
Art. 13 (przyjęcie lub odrzucenie wniosku)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 3 ust. 3 i 5 oraz art. 5 ust. 1 i 2
Dyrektywy Rady 2017/1852.
Przepis reguluje kwestie związane z przyjęciem lub odrzuceniem wniosku przez
właściwy organ krajowy. Odrzucenie wniosku następuje między innymi w sytuacji, gdy osoba,
której dotyczy spór nie przekazała wszystkich wymaganych dokumentów, kwestia sporna nie
istnieje lub wniosek został złożony po terminie – z zastrzeżeniem, że jeśli wniosek nie zostanie
odrzucony w przewidzianym terminie, uznany będzie za przyjęty, w związku z czym organ
będzie zobowiązany wszcząć na jego podstawie procedurę.
Zgodnie z projektem ustawy odrzucenie wniosku poddane jest kontroli w ramach
postępowania przed sądami administracyjnymi. W związku z tym istotne są regulacje określone
w ust. 5, które wskazują jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie o odrzuceniu
wniosku. Są to: oznaczenie właściwego organu krajowego, datę, podpis, przyczynę odrzucenia
wniosku oraz pouczenie wnioskodawcy o prawie wniesienia skargi do właściwego sądu
krajowego oraz o treści art. 14 ust. 2.
Artykuł 14 (prawo do skargi na odrzucenie wniosku)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 5 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis stanowi podstawę do wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego
w przypadku odrzucenia wniosku. Skarga przysługuje dopiero w momencie odrzucenia
wniosku przez organy wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, przy czym prawo
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to przysługuje w każdym zainteresowanym państwie członkowskim zgodnie z prawem
krajowym tego państwa.
Zgodnie z ust. 2 rozstrzygnięcie sądu zastępuje rozstrzygnięcie organu w przedmiocie
przyjęcia albo odrzucenia wniosku.
Dotychczas sprawy związane z procedurami wzajemnego porozumiewania się nie były
poddane kontroli sądów administracyjnych (por.: postanowienia WSA w Warszawie z dnia
23.05.2017 r. sygn. III SA/Wa 955/17, z dnia 25.05.2017 r. sygn. III SAB/Wa 10/17 i z dnia
26.05.2017 r. sygn. III SAB/Wa 11/17). Dyrektywa Rady 2017/1852 wyraźnie wymaga
zapewnienia przez prawo krajowe środków zaskarżenia w określonych sytuacjach.
Prawomocne orzeczenie podtrzymujące rozstrzygnięcie właściwego organu krajowego,
które odrzuca wniosek, kończy procedurę, ponieważ właściwy organ krajowy nie może
odstąpić od prawomocnego orzeczenia sądowego.
Artykuł 15 (modyfikacja biegu terminów na przyjęcie/odrzucenie wniosku)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 16 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis określa interakcję pomiędzy procedurą a postępowaniami odwoławczymi i
postępowaniami sądowo-administracyjnymi w przedmiocie kwestii spornej prowadzonymi we
wszystkich państwach członkowskich. Przepis wprowadza zawieszenie terminów na przyjęcie
(ewentualnie jednostronne rozstrzygnięcie) albo odrzucenie wniosku. Zgodnie z regulacją,
powyższe terminy biegną od momentu ostatecznego zakończenia lub dnia zawieszenia
postępowań krajowych (postępowanie podatkowe lub sądowe).
Artykuł 16 (zakończenie procedury)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 3 ust. 6 oraz art. 16 ust. 4 lit. a
Dyrektywy Rady 2017/1852.
Przepis reguluje okoliczności powodujące zakończenie procedury. Regulacja obejmuje
sytuacje, w których przedmiot postępowania przestaje istnieć, lub wnioskodawca będący
dysponentem wniosku, tj. żądania rozstrzygnięcia sporu, wycofał go.
Artykuł 17 (wdrożenie jednostronnego rozstrzygnięcia)
Regulacja przewiduje możliwość jednostronnego rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy
organ. Jednostronne rozstrzygnięcie jest rozstrzygnięciem kwestii spornej bez angażowania
administracji podatkowych innych państw. Przepis ten stanowi wdrożenie art. 3 ust. 5 akapit 2
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Dyrektywy Rady 2017/1852. Niemniej możliwość dokonania jednostronnego rozstrzygnięcia
jest już przewidziana w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencji
Arbitrażowej.
Jednostronne rozstrzygnięcie wymaga wdrożenia na gruncie krajowym przez właściwy
organ podatkowy. Wprowadzenie w życie dokonywane jest oparciu o przepisy Ordynacji
podatkowej. Jednostronne rozstrzygnięcie nie stanowi przy tym decyzji ani postanowienia w
rozumieniu Ordynacji podatkowej.
Artykuł 18 (porozumienie w przypadku przyjęcia wniosku przez wszystkie państwa)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 4 ust. 1 i 3 oraz art. 16 ust. 3
Dyrektywy Rady 2017/1852.
Przepis reguluje procedurę wzajemnego porozumiewania. Przewiduje ona, iż w sytuacji
gdy wszystkie zainteresowane państwa członkowskie przyjmą wniosek (lub na wniosek
jednego z zainteresowanych państw członkowskich, w sytuacji gdy o przyjęciu uprzednio
odrzuconego wniosku zadecyduje komisja doradcza), właściwe organy zainteresowanych
państw członkowskich starają się rozstrzygnąć kwestię sporną między sobą w terminie dwóch
lat. Na uzasadniony wniosek jednego z zainteresowanych państw członkowskich możliwe jest
wydłużenie terminu do trzech lat. Termin liczony jest od dnia najpóźniej doręczonego
zawiadomienia o przyjęciu wniosku przez zainteresowane państwo członkowskie. W sytuacji
braku porozumienia, właściwy organ krajowy informuje o tym fakcie osobę, której dotyczy
spór, wskazując przyczyny nieosiągnięcia porozumienia, a także pouczając o prawie do
złożenia wniosku o ustanowienie komisji doradczej.
Artykuł 19 (dodatkowe informacje w ramach etapu wzajemnego porozumiewania
się)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 3 ust. 4 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis kształtuje uprawnienie właściwego organu krajowego do żądania od osoby, której
dotyczy spór dodatkowych informacji.
Artykuł 20 (wdrożenie porozumienia)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
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Przepis reguluje wprowadzenie w życie zawartego porozumienia. W sytuacji, gdy
właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich osiągną porozumienie w
przedmiocie kwestii spornej, oraz porozumienie zostanie przyjęte przez osobę, której dotyczy
spór, właściwy organ krajowy przekazuje sprawę do organu podatkowego właściwego dla
wnioskodawcy w celu wprowadzenia w życie porozumienia. Zgoda osoby, której dotyczy spór
jest wymagana, gdyż osiągnięte porozumienie między właściwymi organami zainteresowanych
państw członkowskich nie musi w pełni uwzględniać żądania wniosku.
Wprowadzenie w życie zawartego porozumienia dokonywane jest w oparciu o przepisy
Ordynacji podatkowej.
Artykuł 21 (wniosek o ustanowienie komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 5 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 Dyrektywy
Rady 2017/1852.
Przepis zawiera regulacje dotyczące komisji doradczej, powoływanej w przypadkach
konfliktu, co do przyjęcia wniosku lub konfliktu, co do załatwienia sprawy (braku
porozumienia między właściwymi organami zainteresowanych państw członkowskich).
Komisja doradcza powoływana jest na wniosek osoby, której dotyczy spór.
W zakresie konfliktu, co do przyjęcia wniosku, komisja doradcza powoływana jest w
sytuacji, gdy wniosek został odrzucony przez co najmniej jeden, lecz nie wszystkie, z organów
właściwych zainteresowanych państw członkowskich albo właściwe organy zainteresowanych
państw członkowskich przyjęły wniosek, złożony przez osobę, której dotyczy spór, jednak nie
osiągnęły porozumienia w przewidzianym terminie.
Możliwość złożenia wniosku, występuje jeżeli:
1) przeciwko odrzuceniu skargi nie można złożyć żadnego odwołania lub skargi albo
2) żadne postępowanie zainicjowane odwołaniem lub skargą nie jest w toku i osoba, której
dotyczy spór, formalnie zrzekła się prawa do odwołania lub skargi Na potwierdzenie tych
okoliczności osoba, której dotyczy spór musi złożyć odpowiednie oświadczenie.
Nie jest możliwe powołanie komisji doradczej w przypadku, w którym sąd
administracyjny prawomocnie rozstrzygnął o oddaleniu skargi na odrzucenie wniosku przez
właściwy organ krajowy. Wynika to z faktu, że właściwy organ krajowy nie może odstąpić od
prawomocnego orzeczenia.
Komisja doradcza ustanowiona w związku z odrzuceniem wniosku przez co najmniej
jeden, lecz nie wszystkie z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich,
podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie przyjęcia wniosku. Jednocześnie, potwierdzenie
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przez komisję spełnienia przez wniosek wszystkich przewidzianych warunków otwiera drogę
do wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania na wniosek, który może złożyć jeden z
właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich. W przypadku, gdy pomimo
przyjęcia wniosku przez komisję doradczą żaden z właściwych organów zainteresowanych
państw członkowskich nie złoży wniosku, komisja doradcza sama wydaje opinię w
przedmiocie rozstrzygnięcia kwestii spornej.
Komisja doradcza wydaje również opinię w sytuacji, gdy właściwe organy
zainteresowanych państw członkowskich przyjęły wniosek, złożony przez osobę, której
dotyczy spór, jednak nie osiągnęły porozumienia we wskazanym terminie.
Artykuł 22 (termin na ustanowienie komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 6 ust. 1 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis określa termin na ustanowienie komisji doradczej. Komisję doradczą ustanawia
się nie później niż 120 dni od daty otrzymania wniosku o jej ustanowienie.
Artykuł 23 (odmowa powołania komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 16 ust. 6 i 7 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Właściwy organ krajowym może odmówić osobie, której dotyczy spór, dostępu do etapu
opartego na opinii komisji doradczej, jeżeli w odniesieniu do skorygowanego dochodu lub
skorygowanego podatku od majątku doszło do nałożenia sankcji w związku z umyślnym
przestępstwem lub umyślnym przestępstwem skarbowym lub rażącym niedbalstwem.
Poddanie kwestii spornej procedurze rozstrzygania sporów nie uniemożliwia wszczęcia
lub kontynuowania postępowań karnych. Ponadto, gdy rozpoczęte zostało postępowanie
sądowe, które mogłoby potencjalnie prowadzić do nałożenia sankcji w związku z umyślnym
przestępstwem lub umyślnym przestępstwem skarbowym lub rażącym niedbalstwem,
postępowanie to jest prowadzone równocześnie. Niemniej jednak właściwy organ krajowy
może zawiesić procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w
Unii Europejskiej.
Artykuł 24 (rozstrzygnięcie przez komisję doradczą w przedmiocie przyjęcia
wniosku)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 6 ust. 2 Dyrektywy Rady 2017/1852.
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Przepis reguluje rozstrzygnięcie komisji doradczej w przedmiocie przyjęcia lub
odrzucenia wniosku oraz konsekwencje tego rozstrzygnięcia. Po rozstrzygnięciu komisji
doradczej właściwy organ krajowy może złożyć wniosek o wszczęcie procedury
porozumiewania z właściwymi organami państw członkowskich. Skutki niezłożenia takiego
wniosku przez którykolwiek z właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich
reguluje art. 25.
Artykuł 25 (rozstrzygnięcie przez komisję doradczą kwestii spornej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 6 ust. 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis reguluje kompetencję do wydania opinii na temat sposobu rozstrzygnięcia kwestii
spornej przez komisję doradczą w sytuacji, gdy żaden z właściwych organów zainteresowanych
państw członkowskich nie wystąpi z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajemnego
porozumiewania się, po rozstrzygnięciu przez komisję doradczą o przyjęciu wniosku.
Artykuł 26 (opinia komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 6 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis reguluje kompetencję do wydania opinii na temat rozstrzygnięcia kwestii spornej
przez komisję doradczą, w sytuacji gdy właściwe organy zainteresowanych państw
członkowskich przyjęły wniosek o wszczęcie procedury, ale nie osiągnęły porozumienia. W
przedmiocie rozstrzygnięcia kwestii spornej komisja doradcza wydaje opinię.
Artykuł 27 (ustanowienie komisji doradczej przez krajowy organ mianujący)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 7 Dyrektywy Rady 2017/1852.
Na okoliczność, gdy komisja doradcza nie zostanie ustanowiona w przewidzianym
terminie lub właściwe organy nie mianowały niezależnych osób, artykuł 27 przyznaje osobie,
której dotyczy spór prawo do wystąpienia do krajowego organu mianującego o jej ustanowienie
lub mianowanie tych niezależnych osób. Przepis artykułu wskazuje w jakich sytuacjach do
jakich organów powinna zwrócić się osoba lub osoby, których dotyczy spór oraz zawiera
przepisy dotyczące czynności podejmowanych przez krajowy organ mianujący.
Artykuł 28 (powierzenie kompetencji krajowego organu mianującego)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 2017/1852.
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Przepis określa, że funkcję krajowego organu mianującego wykonuje Rada do Spraw
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, o której mowa w dziale IIIa rozdziale 3 Ordynacji
podatkowej. Celem regulacji jest powierzenie kompetencji krajowego organu mianującego
organowi już istniejącemu, którego skład osobowy daje rękojmię bezstronnego i sprawnego
działania. Należy zaznaczyć, że w skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu
Opodatkowania, zgodnie z art. 119o Ordynacji podatkowej, wchodzą między innymi
przedstawiciele środowiska sędziowskiego (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w
stanie spoczynku), naukowego oraz doradców podatkowych.
Artykuł 29 (obowiązki informacyjne organu względem osoby, której dotyczy spór)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 11 ust. 1 i 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis reguluje obowiązki informacyjne właściwego organu krajowego względem
osoby, której dotyczy spór. Osoba, której dotyczy spór może oczekiwać przedstawienia
następujących informacji:
1) kopii regulaminu funkcjonowania komisji doradczej lub komisji do spraw pozasądowego
rozstrzygania sporów, podpisanego przez właściwe organy zainteresowanych państw
członkowskich;
2)

o terminie na wydanie opinii w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornej;

3)

o mających zastosowanie przepisach w prawie krajowym oraz wszelkich mających
zastosowanie umowach międzynarodowych.
Artykuł 30 (przekazywanie informacji komisji doradczej / komisji ds. pozasądowego

rozstrzygania sporów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 13 ust. 1 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Artykuł 30 reguluje kwestie związane z przekazywaniem komisji informacji, dowodów
oraz dokumentów mogących być istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy, przez osobę, której
dotyczy spór, za zgodą właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich.
Jednocześnie zarówno osoba, której dotyczy spór, jak i właściwy organ krajowy są obowiązane
do przekazania komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów
dokumentów na jej wniosek.
Właściwy organ krajowy może jednak odmówić przekazania informacji, jeżeli:
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1) uzyskanie informacji wymaga zastosowania środków administracyjnych, które są
sprzeczne z prawem krajowym;
2) informacji nie można uzyskać na mocy prawa krajowego;
3) informacje dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa, zawodowej, w tym bankowej,
przemysłowej, handlowej lub procesu produkcyjnego,
4) ujawnienie informacji zagraża porządkowi publicznemu.
Artykuł 31 (stawiennictwo przed komisją doradczą / komisją ds. pozasądowego
rozstrzygania sporów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 13 ust. 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis wprowadza uprawnienie dla osoby, której dotyczy spór, do wystąpienia przed
komisją osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela, jeżeli zgodę wyrażą właściwe organy
zainteresowanych państw członkowskich.
Na wniosek komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów
osoby, których dotyczy spór, mają obowiązek stawić się przed komisją osobiście lub za
pośrednictwem przedstawiciela.
Artykuł 32 (ochrona informacji)
Art. 32 przewiduje objęcie informacji uzyskiwanych przez członków komisji doradczej
oraz komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów tajemnicą skarbową. Ponadto osoby,
których dotyczy spór, oraz ich przedstawiciele są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
skarbowej, którą objęte są wszelkie informacje, z którymi osoby te zapoznają się w związku z
procedurą.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 Dyrektywy Rady 2017/1852 informacje uzyskane w toku
postępowania powinny być traktowane jako poufne i powinny zostać objęte ochroną na mocy
przepisów prawa krajowego. Ponadto państwo członkowskie obowiązane jest sankcjonować
naruszenie poufności tego rodzaju danych.
Przyjęta regulacja posługuje się konstrukcją tajemnicy skarbowej, rodzajem tajemnicy
zawodowej uregulowanej w dziale VII ustawy – Ordynacja podatkowa. Omawiane kategorie
danych zostają objęte tajemnicą skarbową.
Dla zachowania przejrzystości oraz spójności regulacji uzupełnione zostają art. 293 § 2
oraz 294 § 1 Ordynacji podatkowej (zmiana wprowadzana art. 111 projektu ustawy).
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W art. 293 § 2 Ordynacji podatkowej określono, że dane zawarte w informacjach
uzyskanych w związku z rozstrzyganiem sporów dotyczących podwójnego opodatkowania
objęte zostają tajemnicą skarbową. Proponowany przepis art. 294 § 1 pkt 8 Ordynacji
podatkowej stanowi, że do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są członkowie
komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, a także osoby, których
dotyczy spór, oraz ich przedstawiciele.
Artykuł 33 (terminy dla komisji doradczej / komisji ds. pozasądowego rozstrzygania
sporów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 14 ust. 1 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis dotyczy terminu wydania opinii przez komisję. Co do zasady, komisja wydaje
skierowaną do właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich opinię na temat
sposobu rozstrzygnięcia kwestii spornej w ciągu sześciu miesięcy (z możliwością przedłużenie
o kolejne trzy) od jej ustanowienia.
Artykuł 34 (głosowanie)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 1
Dyrektywy Rady 2017/1852.
Opinię przyjmuje się zwykłą większością głosów lub, w razie jej braku, decydujący jest
głos przewodniczącego. Podstawą prawną wydania opinii są postanowienia umów lub
konwencji mających zastosowanie w sprawie oraz przepisy krajowe.
Artykuł 35 (komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 10 ust. 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis wprowadza sposób rozstrzygnięcia kwestii spornej przez komisję ds.
pozasądowego rozstrzygania sporów. W odróżnieniu od komisji doradczej, komisja ds.
pozasądowego rozstrzygania sporów ma większą swobodę w zakresie stosowanych technik i
sposobów dla rozstrzygnięcia kwestii spornej.
Artykuł 36 (ostateczne rozstrzygnięcie)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 15 Dyrektywy Rady 2017/1852.
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Przepisy artykułu 36 projektu ustawy zawierają regulacje dotyczące ostatecznego
rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie kwestii spornej. Właściwy organ krajowy
wydaje rozstrzygnięcie w porozumieniu z właściwymi organami pozostałych państw
członkowskich, przy czym może ono być inne niż opinia wydana przez komisję – pod
warunkiem, że takie porozumienie zostanie pomiędzy właściwymi organami osiągnięte. W
przeciwnym razie wiążąca co do sposobu rozstrzygnięcia jest opinia komisji.
Rozstrzygnięcie jest wiążące dla właściwego organu krajowego od chwili doręczenia.
Artykuł 37 (ponaglenie)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 15 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
W przypadku braku powiadomienia, w terminie 30 dni od podjęcia rozstrzygnięcia,
osoba, której dotyczy spór, może zgodnie z przepisami krajowymi złożyć ponaglenie w
państwie członkowskim swojej rezydencji podatkowej w celu uzyskania rozstrzygnięcia
kwestii spornej.
Artykuł 38 (wprowadzenie w życie ostatecznego rozstrzygnięcia po wydaniu opinii)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 15 ust. 4 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis reguluje w jaki sposób jest wykonywane rozstrzygnięcie kwestii spornej zapadłe
po wydaniu opinii przez komisję doradczą / komisję ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
Rozstrzygnięcie to jest wprowadzane w życie jedynie z zastrzeżeniem jego przyjęcia, a także
zrzeczenia się prawa do korzystania z krajowych środków zaskarżenia.
W zakresie wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia kwestii spornej odpowiednio stosuję
art. 20 ust. 4-5 projektu ustawy.
Artykuł 39 (skarga o stwierdzenie braku niezależności członka komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 15 ust. 4 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis stanowi podstawę prawną dla właściwego organu krajowego do wniesienia skargi
do sądu właściwego sądu krajowego w przedmiocie braku niezależności członka komisji
doradczej. Przepis wskazuje również skutki prawne potwierdzenia przez sąd braku
niezależności.
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Artykuł 40 (kompetencji komisji doradczej / zasady dotyczące wyznaczania
niezależnych ekspertów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartej w art. 8 ust. 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis wskazuje kompetencje komisji doradczej. Ponadto przepis wskazuje, że zasady
dotyczące wyznaczania niezależnych ekspertów uzgadniane są przez właściwe organy
zainteresowanych państw członkowskich.
Artykuł 41 (skład komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 8 ust. 1 i 6 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Artykuł 41 określa skład komisji doradczej, zasady wyznaczania niezależnych osób
cieszących się powszechnym uznaniem oraz sposób wyboru przewodniczącego.
Artykuł 42 (zastępcy niezależnych ekspertów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartej w art. 8 ust. 2 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis reguluje obowiązek ustanowienia zastępców dla wyznaczonych do komisji
doradczej niezależnych ekspertów oraz sposób wyznaczania zastępców niezależnych
ekspertów.
Artykuł 43 (sposób wyboru niezależnych ekspertów do komisji doradczej)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartej w art. 8 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis reguluje w jaki sposób niezależni eksperci są wybierani do komisji doradczej.
Zasady dotyczące wyznaczania niezależnych ekspertów każdorazowo ustalane są na gruncie
konkretnej sprawy w drodze porozumienia przez właściwe organy zainteresowanych państw
członkowskich. W braku uzgodnienia zasad, wyznaczenie tych ekspertów oraz ich zastępców
odbywa się w drodze losowania.
Artykuł 44 (kryteria niezależności)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 8 ust. 4 i 5 Dyrektywy Rady
2017/1852.
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W stosunku do niezależnych ekspertów przewiduje się, oprócz uzgodnienia zasad ich
wyboru przez właściwe organy krajowe, także odgórnie ustalone warunki, których wystąpienie
(z wyłączeniem sytuacji, gdy wyznaczenia dokonuje organ mianujący) stanowić będzie
podstawę do wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia danej osoby. Sprzeciw uzasadniają
okoliczności, w których osoba ta:
1) jest członkiem personelu jednej z zainteresowanych administracji podatkowych lub pracuje
na jej rzecz lub też była w takiej sytuacji w dowolnym momencie w okresie trzech ostatnich
lat,
2) posiada lub posiadała istotny udział kapitałowy w którejkolwiek z zainteresowanych osób,
których dotyczy spór, bądź podsiada lub posiadała w nich prawo głosu, bądź jest lub była
ich pracownikiem lub doradcą, w dowolnym momencie w ciągu pięciu ostatnich lat
poprzedzających datę wyznaczenia tej osoby,
3) nie zapewnia wystarczającej gwarancji obiektywności w odniesieniu do rozstrzygnięcia
odnośnego sporu lub sporów,
4)

jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które świadczy usługi doradztwa podatkowego lub
w inny sposób profesjonalnie udziela porad podatkowych lub była w takiej sytuacji w
dowolnym momencie w ciągu co najmniej trzyletniego okresu poprzedzającego
wyznaczenie tej osoby.
Ponadto sprzeciw uzasadnia wystąpienie innego powodu uzgodnionego wcześniej

między właściwymi organami zainteresowanych państw członkowskich.
Niezależny ekspert będący członkiem komisji nie może znaleźć się w sytuacji
stanowiącej podstawę wniesienia sprzeciwu również w okresie dwunastu miesięcy po wydaniu
opinii przez komisję doradczą.
Artykuł 45 (wyznaczanie na listę niezależnych ekspertów i kryteria merytoryczne)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 9 ust. 1-3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
W art. 45 uregulowano kwestie związane z wykazem niezależnych osób cieszących się
powszechnym uznaniem. Właściwy organ krajowy zgłasza osoby na wspólną listę prowadzoną
przez Komisję Europejską. Przepis określa wymagania stawiane osobom, które mają zostać
wpisane na listę niezależnych ekspertów. Kryteria wynikają z rodzaju spraw, które mają być
rozpatrywane przez komisję, w skład której wchodzą niezależni eksperci.
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Artykuł 46 (sprzeciw)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady
2017/1852.
Przepis przewiduje uprawnienie dla właściwego organu krajowego do zgłoszenia
sprzeciwu wobec pozostawania przez daną osobę w wykazie, gdy zaistnieją jakiekolwiek
powody go uzasadniające. Sprzeciw winien zawierać stosowne dowody.
Przepis określa również obowiązki właściwego organu krajowego, w sytuacji w której
właściwy organ innego państwa członkowskiego zgłasza sprzeciw wobec niezależnego
eksperta mianowanego przez właściwy organ krajowy. Podstawą sprzeciwu jest naruszenie
kryteriów niezależności określonych w art. 44.

Artykuł 47 (ustanowienie komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 10 Dyrektywy Rady 2017/1852.
Alternatywą dla ustanowienia komisji doradczej jest możliwość powołania komisji ds.
pozasądowego rozstrzygania sporów. Może ona, z wyjątkiem przepisów dotyczących
niezależności jej członków, różnić się od komisji doradczej zarówno składem, jak i formą, a
także stosować inne niż procedura niezależnej opinii metody rozwiązania kwestii spornej.
Właściwe organy państw członkowskich mogą też postanowić o ustanowieniu takiej komisji w
postaci komitetu stałego.

Artykuły 48-50 (regulamin funkcjonowania)
Przepisy stanowią wdrożenie regulacji zawartych w art. 11 Dyrektywy Rady 2017/1852.
Artykuły 48-50 zawierają regulacje dotyczące regulaminu funkcjonowania komisji
doradczej i komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, który przekazywany jest przez
właściwy organ krajowy osobie, której dotyczy spór.
Wraz z regulaminem przekazuje się także datę, do której przyjęta zostanie opinia w
przedmiocie kwestii spornej oraz odniesienie do wszelkich mających zastosowanie przepisów
w prawie krajowym oraz wszelkich mających zastosowanie umów lub konwencji.
Gdy regulamin jest niekompletny lub osoba, której dotyczy spór nie została o nim
powiadomiona, zastosowanie znajdzie standardowy regulamin opracowany przez Komisję
Europejską, który wypełniany jest przez niezależne osoby mianowane do komisji doradczej lub
komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów. Jednak w sytuacji gdy i one nie przekażą
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osobie, której dotyczy spór, regulaminu, ma on prawo wystąpienia ze skargą do sądu
administracyjnego.
Artykuły 51-52 (interakcje z postępowaniami krajowymi)
Przepis określa relację procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania w Unii Europejskiej z postępowaniami krajowymi. Regulacja stanowi
wdrożenie art. 3 ust 1 oraz art. 16 Dyrektywy Rady 2017/1852.
Po pierwsze, na podstawie działu II rozdziału 2 projektu ustawy osoba, której dotyczy
spór, może złożyć wniosek o wszczęcie procedury niezależnie od tego, czy stosuje środki
zaskarżenia dostępne w prawie krajowym któregokolwiek z zainteresowanych państw
członkowskich. Ponadto okoliczność, że dane działanie państwa członkowskiego stało się
ostateczne nie uniemożliwia osobom, których dotyczy spór skorzystania z procedury
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
Po drugie, określono, w jaki sposób postępowanie sądowo-administracyjne oddziałuje
na procedurę rozstrzygania sporów.
Ponadto w ramach interakcji z postępowaniem krajowym istotne znaczenie ma kwestia
zawieszenia postępowania sądowo-administracyjnego ze względu na trwającą procedurę
wzajemnego porozumiewania się. Kwestia ta została omówiona w ramach zmian ustawy prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 113 projektu ustawy).
Artykuł 53 (jawność)
Projektowany przepis reguluje zasady jawności rozstrzygnięć oraz stanowi wdrożenie
art. 18 Dyrektywy Rady 2017/1852. Ostateczne rozstrzygnięcie może być, w zależności od
ustaleń właściwych organów państw członkowskich, opublikowanie w całości lub w części.
Opublikowanie rozstrzygnięcia wymaga zgody każdej z osób, których dotyczy spór.
Osoba, której dotyczy spór, może w terminie nie późniejszym niż 60 dni od otrzymania
informacji zwrócić się do właściwego organu krajowego z wnioskiem, aby nie publikował
informacji, które dotyczą jakiejkolwiek tajemnicy przedsiębiorstwa, zawodowej, w tym
bankowej, przemysłowej, handlowej lub procesu produkcyjnego lub informacji, które są
sprzeczne z porządkiem prawnym.
Jeżeli osoba, której dotyczy spór nie wyrazi zgody, publikuje się wówczas streszczenie
ostatecznego rozstrzygnięcia.
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Należy wspomnieć, że osoba, której dotyczy spór nie jest stroną procedury
rozstrzygania sporów, w konsekwencji przepisy nie regulują obowiązku przekazania tej osobie
opinii komisji doradczej.
Artykuł 54 (wynagrodzenia członków komisji)
Przepis stanowi wdrożenie regulacji zawartych w art. 12 Dyrektywy Rady 2017/1852.
Artykuł 54 odnosi się do kosztów, które można podzielić na dwie grupy: obciążające
zainteresowane państwa członkowskie oraz obciążające osobę, której dotyczy spór. W tym
pierwszym przypadku, o ile zainteresowane państwa nie uzgodniły inaczej, następujące koszty
dzielone są równo między te zainteresowane państwa:
1) koszty związane z niezależnymi osobami cieszącymi się powszechnym uznaniem – które
mają odpowiadać kwocie równoważnej średniej zwyczajowej kwocie zwracanej
urzędnikom służby cywilnej wysokiego szczebla zgodnie z przepisami krajowymi,
2) w stosownych przypadkach, honoraria niezależnych osób cieszących się powszechnym
zaufaniem – ograniczone do kwoty 1 000 euro na osobę na dzień za każdy dzień
posiedzenia komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów.
Koszty te mogą jednak obciążać osobę, której dotyczy spór w sytuacji gdy wycofa
wniosek, komisja rozpatrująca jej wniosek stwierdzi, że wniosek został zasadnie odrzucony lub
jeśli właściwe organy państw członkowskich wyrażą na to zgodę.
Ponadto, koszty poniesione przez stronę nie obciążają państw członkowskich.
Artykuły 55-61 (Procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku
korekty zysku podmiotów powiązanych)
Procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku
podmiotów powiązanych uregulowana została w dziale II rozdziale 3 projektu ustawy.
Przedmiotowa przepisy regulują procedurę eliminowania podwójnego opodatkowania w
przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych. Procedura uregulowana w ramach projektu
ustawy nie została uregulowana w sposób kompleksowy, ponieważ zasadnicza część przepisów
proceduralnych oraz materialnych jest zawarta w Konwencji Arbitrażowej oraz umowach o
unikaniu podwójnego opodatkowania. Za regulacje niezbędne do wprowadzenia na poziomie
ustawy uznano w szczególności:
1) korektę odpowiadającą po notyfikacji,
2) elementy wniosku inicjującego procedurę,
3) ochronę informacji przekazywanych przez wnioskodawcę,
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4) sposób wdrożenia na gruncie krajowym 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,
5) odpowiednie stosowanie przepisów oddziału 2 dotyczących etapu wzajemnego
porozumiewania się do spraw trójstronnych.
Celem regulacji dotyczącej korekty odpowiadającej po notyfikacji jest przyznanie
kompetencji właściwemu organowi krajowemu do dokonania jednostronnego rozstrzygnięcia
(korekty odpowiadającej) w okolicznościach określonych w art. 5 Konwencji Arbitrażowej,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 Konwencji Arbitrażowej. Niniejsza regulacja znajduje
zastosowanie również do sytuacji, gdy ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają przepisy stanowiące odpowiednik art. 9 ust. 2
Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku taką korektę
przewidują.
Przedmiotowa korekta odpowiadająca nie wpływa w sposób bezpośredni na
zobowiązanie podatkowe krajowego podmiotu powiązanego, dlatego wymaga wprowadzenia
w życie przez właściwy organ podatkowy w ramach postępowania podatkowego
prowadzonego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W tym zakresie odpowiednio
stosuje się przepisy art. 17 ust. 3, 5 i 6 projektu ustawy. Tym samym korekta odpowiadająca po
notyfikacji pozwala na uniknięcie sporu. W związku z tym, nie będzie miała zastosowania
procedura wzajemnego porozumiewania się i arbitraż, przewidziane w Konwencji
Arbitrażowej.
Artykuły 62-68 (Procedura wzajemnego porozumiewania się prowadzona na
podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
Procedura wzajemnego porozumiewania się jest prowadzona na podstawie mającej
zastosowanie w danym przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej
między Rzeczpospolitą Polską a tym innym państwem. Tym samym w dziale II rozdziale 4
projektu ustawy dotyczącym procedur prowadzonych na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania zawarto te zagadnienia, które nie zostały ujęte w tych umowach, a
pozostawiono je regulacji krajowej państw stron umowy. Są to w szczególności przepisy
dotyczące relacji między podatnikiem posiadającym rezydencję w Rzeczpospolitej Polskiej
oraz właściwym organem krajowym, obejmujące:
1) złożenie wniosku,
2) podstawy do odrzucenia wniosku,
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3) sposób wdrożenia na gruncie krajowym jednostronnego rozstrzygnięcia lub
porozumienia

dokonanych

na

podstawie

umowy

o

unikaniu

podwójnego

opodatkowania,
4) okoliczności powodujące zakończenie procedury.

Artykuły 69-70 (korekty krajowe)
Art. 69 reguluje zagadnienie częściowo ujęte dotychczas w art. 11h ust. 4 ustawy o CIT
(art. 23t ust. 4 ustawy o PIT) i wprowadza zasadę, że korekta krajowa (korekta odpowiadająca)
jest dokonywana na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, określając jednocześnie
elementy tego wniosku.
W art. 70 dodano regulację dotyczącą sytuacji, w których na poziom korekty ceny
transferowej transakcji kontrolowanej realizowanej pomiędzy krajowymi podmiotami
powiązanymi ma wpływ wynik procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania.
Dział III Postępowanie w sprawie uprzednich porozumień cenowych
Uwagi ogólne
Koncepcja wydawania uprzednich porozumień cenowych, uregulowana dotychczas w
dziale IIa Ordynacji podatkowej, zasadniczo nie ulega zmianie, wprowadzono natomiast
zmiany do postępowania dotyczącego wydawania uprzednich porozumień cenowych,
wynikające z potrzeb praktyki prowadzenia tych postępowań oraz mające na celu ich
usprawnienie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą z 23 października
2018 r. Ponadto, wprowadzono regulacje w zakresie uproszczonych porozumień cenowych dla
wybranych rodzajów transakcji kontrolowanych.
Rozdział 1 zawiera przepisy wspólne dla uprzednich porozumień cenowych i
uproszczonych porozumień cenowych, w tym definicje mające zastosowanie w dziale III.
Rozdział 2 reguluje zagadnienie uprzednich porozumień cenowych.
Rozdział 3 reguluje zagadnienie uproszczonych porozumień cenowych.
Rozdział 4 reguluje zmianę trybów postępowania w sprawie wydania porozumień
uregulowanych w rozdziale 2 i 3.
Rozdział 5 określa zasady weryfikacji stosowania się przez podatników do uprzednich
porozumień cenowych i uproszczonych porozumień cenowych.
Artykuł 71 (definicje legalne do działu III)
28

Przepis art. 71 zawiera słowniczek znajdujący zastosowanie w dziale III projektu ustawy,
tj. w zakresie postępowania w sprawie uprzednich porozumień cenowych. Słowniczek
obejmuje definicje: organu właściwego w sprawie porozumienia, uproszczonego porozumienia
cenowego, uprzedniego porozumienia cenowego, usług o niskiej wartości dodanej oraz
właściwego organu zagranicznego. Istotną zmianą w zakresie terminologii jest wprowadzenie
pojęcia uprzedniego porozumienia cenowego. Zmiana ta wynika z praktyki, zgodnie z którą
decyzja w sprawie porozumienia nazywana jest powszechnie uprzednim porozumieniem
cenowym (APA – ang. Advance Pricing Agreement / Advance Pricing Arrangement).
Artykuł 72 (odpowiednie stosowanie przepisów działu IV Ordynacji podatkowej)
Przepis art. 72 zawiera zasadę, zgodnie z którą w sprawach nieuregulowanych w dziale
III projektu ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej
(analogiczny przepis był dotychczas zawarty w art. 20q Ordynacji podatkowej).
Artykuł 73 (wydawanie uprzedniego porozumienia cenowego)
Przepis art. 73 projektu ustawy zawiera przeniesiony z Ordynacji podatkowej przepis art.
20a.
Zrezygnowano przy tym z odrębnego regulowania wydawania uprzednich porozumień
cenowych w przypadku umów o podziale kosztów (dotychczasowy art. 20a § 2 Ordynacji
podatkowej), gdyż możliwość wydania takich porozumień wynika wprost z art. 73 ust. 1
projektu ustawy.
Przepis ust. 2 wskazuje elementy uprzedniego porozumienia cenowego, w szczególności
określa obowiązki informacyjne ciążące na krajowym podmiocie powiązanym w trakcie
obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego (tj. indywidualny zakres informacji,
które mają być przedstawiane w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia
cenowego). Ma to na celu umożliwienie dostosowania zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego do charakteru transakcji objętej
uprzednim porozumieniem cenowym oraz indywidualnej sytuacji danego podatnika, któremu
organ właściwy w sprawie porozumienia wydał uprzednie porozumienie cenowe.
Dotychczasowe sprawozdanie o realizacji metody ustalania ceny transferowej zawierało takie
same elementy, niezależnie od rodzaju działalności podatnika i charakteru transakcji, która była
objęta decyzją, przez co nie zapewniało organowi dostępu do wystarczających informacji, które
ułatwiałyby mu zweryfikowanie stosowania uprzedniego porozumienia cenowego.
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Artykuł 74 (uprzednie porozumienie cenowe na wniosek inwestora zagranicznego)
Przepis przewiduje możliwość złożenia wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia
cenowego przez osobę fizyczną lub osobę prawną mającą miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza rozpocząć działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez krajowy podmiot powiązany. Podmioty z
zagranicy rozważające inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą brać pod
uwagę ryzyko w zakresie rozliczeń podatkowych, w tym ryzyko w zakresie cen transferowych,
które może zostać ograniczone lub wyeliminowanie poprzez skorzystanie z instytucji
uprzedniego porozumienia cenowego.
W projektowanym przepisie umożliwia się rozpoczęcie postępowania w sprawie wydania
uprzedniego porozumienia cenowego przed rozpoczęciem inwestycji (tj. jeszcze przed
utworzeniem krajowego podmiotu powiązanego). Wniosek ma dotyczyć przyszłej transakcji
kontrolowanej, która będzie realizowana pomiędzy wnioskodawcą a krajowym podmiotem
powiązanym, po tym jak rozpocznie on działalność. Ustalone pomiędzy wnioskodawcą a
organem właściwym w sprawie porozumienia warunki zostaną więc ujęte w uprzednim
porozumieniu

cenowym

wydawanym

dla

nowoutworzonego

krajowego

podmiotu

powiązanego. Adresatem uprzedniego porozumienia cenowego nie jest w tym wypadku
wnioskodawca.
Artykuł 75 (ograniczenia wydawania uprzednich porozumień cenowych)
Przepis art. 75 projektu ustawy reguluje kwestie, do których zastosowanie miał
dotychczas art. 20c Ordynacji podatkowej, dotyczący ograniczeń w wydawaniu uprzednich
porozumień cenowych.
W projektowanym przepisie zmieniono ograniczenie dotyczące przypadków objęcia
transakcji kontrolowanej postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub kontrolą celnoskarbową. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu zawartym w Ordynacji
podatkowej złożenie wniosku o wydanie porozumienia nie jest możliwe niezależnie od okresu,
którego dotyczy takie postępowanie lub kontrola, co prowadzi do znaczącego ograniczenia
możliwości wydania decyzji w sprawie porozumienia. Dotyczy to również sytuacji, gdy
warunki transakcji, która ma być przedmiotem decyzji w sprawie porozumienia, uległy zmianie
w stosunku do okresu objętego postępowaniem lub kontrolą. Proponuje się w związku z tym,
aby ograniczenie to dotyczyło wyłącznie sytuacji, w których postępowaniem lub kontrolą
objęty jest którykolwiek rok z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy, co przyczyni
się do zwiększenia dostępności uprzednich porozumień cenowych.
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Artykuł 76 (jednostronne uprzednie porozumienie cenowe)
W art. 76 określa wprost przypadki, w których organ właściwy w sprawie porozumienia
wydaje jednostronne uprzednie porozumienie cenowe. Są to przypadki, 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.
Artykuły 77-78 (porozumienia dwustronne i wielostronne, zmiany wniosku)
W przepisach art. 77-78 zawarto zagadnienia uregulowane dotychczas w art. 20b oraz art.
20d Ordynacji Podatkowej, dotyczące porozumień dwustronnych i wielostronnych oraz
możliwości zmiany lub wycofania wniosku w przypadku, gdy właściwy organ zagraniczny
nie wyraża zgody na zawarcie określonego porozumienia.
Artykuł 79 (wyjaśnianie wątpliwości przed złożeniem wniosku)
Przepis art. 79 projektu ustawy reguluje zagadnienie ujęte dotychczas w art. 20e
Ordynacji podatkowej, dotyczące możliwości zwrócenia się przez podmiot zainteresowany
wydaniem uprzedniego porozumienia cenowego do organu właściwego w sprawie
porozumienia o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zawierania takiego porozumienia w
indywidualnej sprawie. Wśród przykładowych kwestii, które mogą być przedmiotem
wyjaśnień, przepis wskazuje zakres niezbędnych informacji oraz przypuszczalny termin
zawarcia porozumienia.
W ust. 2 wprowadza się możliwość zorganizowania praz organ właściwy w sprawie
porozumienia spotkania wstępnego, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zawierania
uprzedniego porozumienia cenowego w indywidualnej sprawie. Wprowadzenie tego przepisu
jest uregulowaniem dotychczas stosowanej praktyki, zgodnie z którą w celu wyjaśnienia
wątpliwości podmiotu zainteresowanego wydaniem porozumienia organ organizował
spotkania wstępne. Wprowadzenie tego przepisu nie ogranicza równocześnie możliwości
wyjaśniania wątpliwości w inny sposób niż na spotkaniu wstępnym.
Artykuł 80 (zakres wniosku)
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Przepis ust. 1 zawiera regulację ujętą dotychczas w art. 20f § 1 Ordynacji podatkowej,
dotyczącą elementów wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Zakres
informacji wymaganych we wniosku nie uległ zasadniczym zmianom, jednocześnie dokonano
dostosowania terminologii stosowanej w opisie elementów wniosku w celu ujednolicenia jej z
siatką pojęciową stosowaną w przepisach z zakresu cen transferowych wprowadzonych ustawą
zmieniającą z 23 października 2018 r. oraz w rozporządzeniach określających elementy
dokumentacji cen transferowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018
r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych5 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych6).
Ujednolicenie terminologii oraz zakresu informacji wymaganych w lokalnej dokumentacji
cen transferowych i we wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego ma na celu
ułatwienie podatnikom przygotowania wniosków o wydanie uprzednich porozumień
cenowych, gdyż będą oni mogli wykorzystać informacje, które uwzględnili w lokalnej
dokumentacji cen transferowych.
Ponadto,

uwzględniając

potrzeby zidentyfikowane

w

ramach

dotychczasowych

postępowań w sprawie wydania uprzednich porozumień cenowych, zakres informacji
wymaganych we wniosku rozszerzono, m.in. o obowiązek wskazania, czy wniosek dotyczy
wydania jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego, czy zawarcia porozumienia
dwustronnego albo porozumienia wielostronnego oraz – w przypadku wniosków dotyczących
porozumienia dwustronnego i wielostronnego – informację dotyczącą złożenia wniosku przez
zagraniczne podmioty powiązane, obejmującą nazwy podmiotów, państwo, w którym wniosek
został złożony (wraz z datą złożenia) lub zostanie złożony.
Ponadto, w ust. 2 dodaje się obowiązek dołączania do wniosku jego kopii w postaci
elektronicznej umożliwiającej edycję. Ma to na celu usprawnienie postępowania dzięki
możliwości weryfikacji i przetwarzania edytowalnych danych (w szczególności w przypadku
analizy porównawczej).
Artykuły 81-84 (wyjaśnianie wątpliwości, zmiana i wycofanie wniosku)

5

Dz.U. z 2018 r., poz. 2479.

6

Dz.U. z 2018 r., poz. 2509.
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Przepisy art. 81-84 projektu ustawy zawierają zagadnienia uregulowane dotychczas w art.
20g i 20h Ordynacji podatkowej. W art. 84 ust. 1 rozszerzono zakres informacji, jakie ma
zawierać decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego
o główne wnioski wynikające z przeprowadzonego postępowania.
Artykuł

85

(okres

obowiązywania

uprzedniego

porozumienia

cenowego,

odnowienie)
Przepis art. 85 projektu ustawy zawiera zagadnienia uregulowane dotychczas w art. 20i
Ordynacji podatkowej, dotyczące okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego
oraz możliwości jego odnawiania. W celu usprawnienia postępowania oraz stosowania się
przez podmioty powiązane do wydanej decyzji wprowadza się przy tym następujące zmiany w
stosunku do dotychczasowych przepisów:
1) wprowadzenie możliwości objęcia uprzednim porozumieniem cenowym okresu już od
początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony (dotychczas
obowiązujące przepisy uniemożliwiają objęcie uprzednim porozumieniem cenowym
okresu sprzed dnia złożenia wniosku);
2) usunięcie terminu ograniczającego możliwość złożenia wniosku o odnowienie
uprzedniego porozumienia cenowego – termin ten nadmiernie ograniczał możliwość
złożenia wniosku o odnowienie;
3) wprowadzenie terminu, przed którym nie można złożyć wniosku o odnowienie.
Artykuł 86 (doręczenia)
Przepis art. 86 reguluje kwestię doręczeń decyzji wnioskodawcy oraz doręczeń odpisu
decyzji krajowemu podmiotowi powiązanemu z wnioskodawcą, wskazanemu w uprzednim
porozumieniu cenowym oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celnoskarbowego właściwym dla wnioskodawcy i krajowego podmiotu powiązanego objętych
uprzednim porozumieniem cenowym. Zagadnienie to było dotychczas uregulowane w art. 20i
§ 2 i 3 Ordynacji podatkowej. Proponuje się rezygnację z doręczania decyzji zagranicznym
podmiotom powiązanym objętym uprzednim porozumieniem cenowym, gdyż z perspektywy
praktyki postępowania było to działanie nieefektywne.
Artykuł 87 (terminy zakończenia postępowania)
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Przepis reguluje zagadnienie ujęte dotychczas w art. 20j Ordynacji podatkowej,
dotyczące terminów zakończenia postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia
cenowego.
Artykuły 88-89 (opłata od wniosku)
Przepisy regulują kwestię opłat od wniosku o wydanie i odnowienie uprzedniego
porozumienia cenowego uregulowane dotychczas w art. 20m i 20n Ordynacji podatkowej.
W art. 88 ust. 4 wprowadza się zmodyfikowaną zasadę na potrzeby obliczania opłaty od
wniosku, tj. w przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych transakcji
kontrolowanych, stanowiących transakcję o charakterze jednorodnym, dla celów ustalenia
wysokości opłaty od wniosku ich wartość sumuje się. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu
ujednolicenie podejścia dla potrzeb kalkulacji opłat za wydanie uprzedniego porozumienia
cenowego z podejściem do określenia obowiązku przygotowania dokumentacji cen
transferowych, co stanowi uproszczenie dla podmiotów ubiegających się o wydanie
uprzedniego porozumienia cenowego.
W art. 89 ust. 2 wprowadza się możliwość ustalenia opłaty uzupełniającej, jeżeli w toku
postępowania w sprawie zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego organ właściwy w
sprawie porozumienia stwierdzi wystąpienie w jednym wniosku transakcji kontrolowanych
stanowiących odrębne transakcje o charakterze jednorodnym. Dotychczas obowiązujący
przepis (przeniesiony do projektu ustawy jako art. 89 ust. 1) umożliwiał jedynie określenie
opłaty uzupełniającej od transakcji, w przypadku zaniżenia jej wartości we wniosku.
Artykuł 90-91 (traktowanie opłat od wniosku, koszty postępowania)
Przepisy art. 90-91 projektu ustawy zawierają przeniesione z Ordynacji podatkowej
przepisy art. 20o i art. 20p.
Artykuł 92 (publikacja rozstrzygnięć)
W art. 92 wprowadza się wymóg podawania do wiadomości publicznej zbiorczych
informacji dotyczących rozstrzygnięć o uprzednich porozumieniach cenowych, obejmujących
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). Publikacja zbiorczych informacji ma być dokonywana przez Szefa
KAS w sposób umożliwiający zachowanie anonimowości podmiotów, którym wydano
uprzednie porozumienie cenowe.
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Artykuł 93 (wydawanie uproszczonych porozumień cenowych)
W art. 93 wprowadzana jest podstawa do wydania uprzedniego porozumienia cenowego
w postępowaniu uproszczonym.
Ze względu na charakter takiego porozumienia, elementy decyzji nie będą zawierały
profilu funkcjonalnego oraz zakresu indywidualnych informacji w sprawozdaniu o realizacji
porozumienia – w przypadku uproszczonego porozumienia cenowego nie przewiduje się
obowiązku składania sprawozdania.
Artykuł 94 (ograniczenia wydawania uproszczonych porozumień cenowych)
Przepis art. 94 określa ograniczenia w wydawaniu uproszczonych porozumień cenowych.
Takiego porozumienia nie wydaje się w przypadku, gdy:
1) przedmiotem wniosku jest transakcja kontrolowana zakończona przed dniem złożenia
wniosku;
2) udział dochodów wnioskodawcy w przychodach w co najmniej dwóch latach podatkowych
w okresie trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych jest niższy niż 1%.
Dochód wnioskodawcy określa się zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT w odniesieniu do
źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o PIT albo zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy o CIT w odniesieniu do innych źródeł przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy o CIT. Proponowane ograniczenie ma na celu zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa
poprzez ograniczenie uproszczonego trybu zawierania porozumień cenowych do przypadków,
w których ryzyko uszczuplenia bazy podatkowej lub transferowania dochodów jest
ograniczone. Wprowadzenie wymogu dotyczącego określonej wysokości udziału dochodów w
przychodach ma na celu ograniczenie możliwości występowania o uproszczone porozumienie
cenowe przez podmioty, które ponoszą stratę lub wykazują niewielki udział dochodów w
przychodach. Równocześnie określenie tego udziału na poziomie 1% pozwoli na dostęp do
postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego dużej części podatników.
Podmioty, które nie spełniają tego wymogu, będą mogły składać wnioski o wydanie
uprzedniego porozumienia cenowego.
Wprowadza się również wymóg utrzymania udziału dochodów w przychodach na
poziomie nie niższym niż 1% w dwóch pierwszych latach okresu, na jakie zostało wydane
uproszczone porozumienie cenowe. Niedotrzymanie tego warunku powoduje, że uproszczone
porozumienie cenowe nie obowiązuje.
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Równocześnie, w przeciwieństwie do uprzednich porozumień cenowych, na możliwość
złożenia wniosku o zawarcie uproszczonego porozumienia cenowego nie będą miały wpływu
toczące się postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe i
postępowania przed sądem administracyjnym (brak w tym przypadku obostrzeń analogicznych
do wprowadzonych art. 75 pkt 2 projektu ustawy).
Artykuł 95 (zakres wniosku)
W ust. 1 określono zakres informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego.
Zakres informacji wymaganych w takim wniosku jest ograniczony w porównaniu do
wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, gdyż postępowanie, w którym
wydawane jest uproszczone porozumienie cenowe, opiera się w istotnej części na ustalaniu
okoliczności sprawy na podstawie oświadczeń składanych przez wnioskodawcę. Został on
również dostosowany do specyfiki transakcji, dla których przewidziany jest ten tryb
postępowania, z jednoczesnym zwiększeniem nacisku na wykazanie przez podatnika, że nie
podejmuje on działań mających na celu uszczuplanie bazy podatkowej lub transferowanie
dochodów.
Z uwagi na zakres informacji (m.in. określone oświadczenia wnioskodawcy), które
należy przedstawić we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego, możliwość
jego uzyskania jest skierowana do świadczeniobiorców. Świadczeniodawcy nie będą w stanie
zawrzeć we wniosku pewnych informacji / elementów, np. oświadczenia, że zakres, przedmiot,
specyfika i czynności wykonywane w ramach transakcji kontrolowanej nie pokrywają się z:
1) czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez wnioskodawcę na własną rzecz lub
2) świadczeniami nabywanymi przez wnioskodawcę na potrzeby własnej działalności od
innych podmiotów.
Dodatkowo w ust. 2 została przewidziana możliwość dołączenia dodatkowych
dokumentów mogących mieć znaczenie w sprawie, tj. decyzji instytucji państwowych, które
mogą mieć wpływ na ustalenie cen transferowych, oraz innych dokumentów dotyczących
transakcji kontrolowanej.
W ust. 3 doprecyzowano, że 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. Wprowadzenie takiego wymogu ma na celu udostępnienie
organowi właściwemu w sprawie porozumienia danych, które będzie mógł w szybki sposób
przeanalizować i zweryfikować, co wpłynie pozytywnie na czas trwania postępowania.
36

W związku z tym, że elementy wniosku mogą być spełnione w formie oświadczeń, w ust.
4 doprecyzowano, kto powinien podpisywać takie oświadczenia, co ma na celu uniknięcie
wątpliwości ze strony podatników.
Artykuł 96 (okres obowiązywania uproszczonego porozumienia cenowego)
Przepis wprowadza zasadę, że okres obowiązywania uproszczonego porozumienia
cenowego nie może być dłuższy niż 3 lata podatkowe, przy czym 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.
Artykuł 97 (termin trwania postępowania)
Przepis określa termin na wydanie uproszczonego porozumienia cenowego przez organ
właściwy w sprawie porozumienia. Postępowanie w takiej sprawie powinno być zakończone
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Artykuł 98 (opłata od wniosku)
Przepis określa wysokość opłaty od wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia
cenowego oraz od wniosku o odnowienie uproszczonego porozumienia cenowego jako kwotę
ryczałtową 20 000 złotych. W celu uproszczenia kalkulacji proponuje się wprowadzenie kwoty
ryczałtowej – w przeciwieństwie do opłat od wniosków o wydanie uprzednich porozumień
cenowych, w przypadku których obowiązują stawki wyrażone jako procent wartości transakcji
będącej przedmiotem porozumienia.
Artykuł 99 (odpowiednie stosowanie przepisów o uprzednich porozumieniach
cenowych)
Zgodnie z art. 99 w sprawach nieuregulowanych w dziale III rozdziale 3 stosuje się
odpowiednio wymienione przepisy działu III rozdziału 2 projektu ustawy, tj.: art. 76
(dotyczącego przypadków, gdy wydawane jest jednostronne uprzednie porozumienie cenowe),
art. 81 (dotyczącego wyjaśniania wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we
wniosku lub treści dokumentów załączonych do wniosku, w tym organizacji spotkania
uzgodnieniowego), art. 83 (dotyczącego przeszkód w zawarciu uprzedniego porozumienia
cenowego), art. 84 (dotyczącego decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uprzedniego
porozumienia cenowego), art. 85 (dotyczącego okresu obowiązywania uprzedniego
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porozumienia cenowego oraz jego odnowienia – przepis ten stosuje się odpowiednio w zakresie
nieuregulowanym w art. 96), art. 86 (dotyczącego doręczenia uprzedniego porozumienia
cenowego), art. 88 (dotyczącego opłaty od wniosku – przepis ten stosuje się odpowiednio w
zakresie nieuregulowanym w art. 98), art. 89 (dotyczącego opłaty uzupełniającej), art. 90 i art.
91 (dotyczących opłat i kosztów postępowania), a także art. 92 (dotyczącego podawania do
wiadomości publicznej zbiorczych informacji dotyczących rozstrzygnięć o uprzednich
porozumieniach cenowych).
Artykuł

100

(zmiana

trybu

postępowania

w

przypadku

uproszczonego

porozumienia cenowego)
W art. 100 przewidziano możliwość zmiany trybu postępowania z postępowania w
sprawie uproszczonego porozumienia cenowego na postępowanie w sprawie uprzedniego
porozumienia cenowego, jeżeli nie jest możliwe wydanie uproszczonego porozumienia
cenowego 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. W takim przypadku organ właściwy w sprawie porozumienia
zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie. Wnioskodawca będzie mógł wycofać
lub zmienić wniosek na wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, uzupełniając
wymaganą opłatę, dokumenty i informacje.
Wnioskodawca nie będzie mógł zmienić wniosku o wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego na wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, jeżeli w
dniu złożenia wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego transakcja
kontrolowana będąca przedmiotem wniosku była objęta postępowaniem podatkowym, kontrolą
podatkową, kontrolą celno-skarbową za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat
podatkowych

wnioskodawcy

lub

postępowaniem

przed

sądem

administracyjnym.

Wprowadzenie takiego zapisu ma na celu uniemożliwienie podatnikom obejścia ograniczenia
w wydawaniu uprzednich porozumień cenowych poprzez złożenie wniosku o wydanie
uproszczonego porozumienia cenowego, który jest następnie zmieniany na wniosek o wydanie
uprzedniego porozumienia cenowego.
W przypadku gdy wnioskodawca wycofa wniosek lub nie zmieni wniosku w terminie 3
miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia organ właściwy w sprawie porozumienia wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania uproszczonego porozumienia
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cenowego. Decyzję tę przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego i
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym dla wnioskodawcy.
Artykuł 101 (zmiana trybu postępowania w przypadku uprzedniego porozumienia
cenowego)
Art. 101 reguluje sytuację odwrotną do określonej w art. 100. Przepis umożliwia zmianę
trybu postępowania z postępowania w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego na
postępowanie w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego, w przypadku gdy organ
właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, że możliwe jest wydanie uproszczonego
porozumienia cenowego. W takim przypadku organ zawiadamia o tym wnioskodawcę podając
uzasadnienie.
Wnioskodawca może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia złożyć
informację o kontynuowaniu postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia
cenowego albo zmienić wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego na wniosek
o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego, uzupełniając wymaganą opłatę, dokumenty
i informacje. W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę takiej informacji lub zmiany
wniosku w terminie 3 miesięcy, organ właściwy w sprawie porozumienia kontynuuje
postępowanie w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego.
Artykuł 102 (zasady zaliczania opłat od wniosków)
Art. 102 określa zasady zaliczania opłat od wniosków o wydanie uprzedniego
porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego w przypadku zmiany
trybu postępowania.
Artykuł 103 (bieg terminów postępowania w przypadku zmiany trybu
postępowania)
Art. 103 reguluje bieg terminów w przypadku zmiany trybu postępowania.
Artykuł 104 (weryfikacja uprzednich porozumień cenowych)
Art. 104 dotyczy weryfikacji stosowania się do uprzedniego porozumienia cenowego
przez podmioty powiązane. Zgodnie z projektowanym przepisem taka weryfikacja ma być
realizowana w trybie czynności sprawdzających, prowadzonych przez Szefa KAS. W zakresie
nieuregulowanym do czynności sprawdzających mają mieć odpowiednie zastosowanie
przepisy działu V Ordynacji podatkowej.
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Artykuł 105 (weryfikacja uproszczonych porozumień cenowych)
Art. 105 dotyczy kontroli podatkowej, której celem jest weryfikacja stosowania się do
ustaleń zawartych w uproszczonym porozumieniu cenowym przez podmioty powiązane oraz
weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów
przedstawionych w toku postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego.
Przepis określa zasady przeprowadzania i zakres kontroli podatkowej w podmiotach, którym
doręczono uproszczone porozumienie cenowe. Określenie zasad przeprowadzania i zakres
kontroli prawdziwości informacji przedstawianych we wniosku o zawarcie uproszczonego
porozumienia cenowego ma na celu zapewnienie, że wprowadzane uproszczenia nie będą
nadużywane przez podatników.
Artykuł 106 (wygaśnięcia decyzji w przypadku niestosowania uprzedniego
porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego)
Art. 106 reguluje kwestię wygaśnięcia decyzji w przypadku niestosowania uprzedniego
porozumienia cenowego lub uproszczonego porozumienia cenowego w okresie jego
obowiązywania. Zagadnienie dotyczące wygaśnięcia decyzji było dotychczas uregulowane w
art. 20l Ordynacji podatkowej.
Istotną zmianą jest wprowadzenie zasady, że postępowanie w sprawie wygaśnięcia
decyzji wszczyna się w drodze postanowienia. Wprowadzenie tej zasady wynika z potrzeb
dotychczasowej praktyki. Brak takiego uregulowania powodował problem w świetle art. 165 §
5 pkt 7 Ordynacji podatkowej, który wyklucza wszczęcie postępowania w sprawie wygaśnięcia
decyzji w drodze postanowienia.
Artykuł 107 (wygaśnięcie uproszczonego porozumienia cenowego w przypadku
niezgodności ze stanem faktycznym)
Art. 107 reguluje kwestię wygaśnięcia uproszczonego porozumienia cenowego, jeżeli
informacje, oświadczenia i dokumenty przedstawione w toku postępowania zakończonego
wydaniem uproszczonego porozumienia cenowego są niezgodne ze stanem faktycznym
ustalonym w trakcie kontroli. Odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące
wygaśnięcia decyzji (art. 106 ust. 2 i 3).
Przepis ust. 3 wprowadza ponadto 3-letnią karencję (liczoną od końca roku podatkowego,
w którym decyzja stwierdzającą wygaśnięcie stała się ostateczna) w zakresie możliwości
wystąpienia z wnioskiem o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego. W przypadku
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wydania uproszczonego porozumienia cenowego złożonego na wniosek po 3-letniej karencji
przepis art. 15e ust. 16 ustawy o CIT nie ma zastosowania w odniesieniu do roku podatkowego
poprzedzającego rok podatkowy, w którym złożono wniosek. Takie wyłączenie ma na celu
zapewnienie pełnego okresu 3-letniej karencji.
Artykuł 108 (uchylenia lub zmiana uprzedniego porozumienia cenowego)
Przepis art. 108 projektu ustawy dotyczy uchylenia lub zmiany decyzji w przypadku
zmiany stosunków gospodarczych. Zagadnienie to było dotychczas uregulowane w art. 20k
Ordynacji podatkowej.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych (art. 109 i 110)
Zmiany w art. 11a, art. 11c ust. 6 i art. 11n pkt 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23m, art. 23o
ust. 6 i art. 23z pkt 2 ustawy o PIT)
Projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie terminologii związane z przeniesieniem
regulacji dotyczących uprzednich porozumień cenowych z Ordynacji podatkowej do projektu
ustawy, w szczególności poprzez:
1) dodanie definicji uprzedniego porozumienia cenowego w art. 11a ustawy o CIT
(odpowiednio w art. 23m ustawy o PIT),
2) zmiany redakcyjne w art. 11c ust. 6, art. 11n pkt 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23o ust.
6, 23z pkt 2 ustawy o PIT).
W związku z wprowadzeniem instytucji uproszczonego porozumienia cenowego w art.
11a ustawy o CIT (odpowiednio w art. 23m ustawy o PIT) dodano definicję uproszczonego
porozumienia cenowego. Natomiast w art. 11c ust. 6 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23o ust.
6 ustawy o PIT) wprowadzono wyłączenie możliwości określenia zobowiązania podatkowego
(wysokości straty) przez organ podatkowy pod warunkiem, że podatnik stosuje się do
uproszczonego porozumienia cenowego.

Uchylenie art. 11h, art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23t, art. 23v ust. 1 pkt
3 ustawy o PIT)
Projekt ustawy zakłada uchylenie art. 11h oraz art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT
(odpowiednio art. 23t, art. 23v ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). W konsekwencji zmiana zakłada
również uchylenie rozporządzeń w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego
opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, przy czym materia
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dotychczas zawarta w tych rozporządzeniach została objęta regulacją ustawową. Dzięki temu
możliwa jest realizacja celu projektowanego aktu jakim jest całościowe uregulowanie
problematyki rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.
Projekt ustawy zawiera regulację stanowiącą dotychczasową treść art. 11h ust. 4.
Odpowiednikiem tej regulacji są art. 69-70 projektu ustawy. Uzasadnienie do art. 69-70
wskazuje istotę wprowadzanej zmiany.

Zmiany w art. 15e ust. 15 i 16 ustawy o CIT
W związku ze zmianą terminologii (wprowadzenie pojęcia uprzedniego porozumienia
cenowego i uprzedniego porozumienia cenowego), odpowiednie zmiany zostały wprowadzone
w treści art. 15e ust. 15 i 16.
W art. 15e ust. 16 ustawy o CIT wprowadzono zmianę, zgodnie z którą, momentem, od
którego stosuje się przepis art. 15e ust. 15 ustawy o CIT jest rok poprzedzający rok podatkowy
złożenia wniosku, a nie rok podatkowy, w którym wydano decyzję, jak przewiduje przepis w
dotychczasowym brzmieniu. Zmiana ta ma na celu zrównanie sytuacji podatników, niezależnie
od czasu trwania postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego lub
uproszczonego porozumienia cenowego.
Równocześnie w związku z wprowadzeniem 3-letniej karencji, o której mowa w art. 107
projektu ustawy w art. 15e ust. 16 ustawy o CIT wprowadza się odpowiednie wyłączenie.

Zmiany w art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o CIT (odpowiednio art. 45 ust. 5a i 5b ustawy o PIT)
W związku z wprowadzeniem zindywidualizowanego zakresu sprawozdania z realizacji
uprzedniego porozumienia cenowego wprowadza się odpowiednie zmiany w art. 27 ust. 3 i 4
ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 5a i 5b ustawy o PIT.

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa (art. 111)
Zmiany wynikające z przeniesieniem regulacji w zakresie uprzednich porozumień cenowych
Zmiany redakcyjne w związku z przeniesieniem regulacji w zakresie uprzednich
porozumień cenowych z Ordynacji podatkowej do projektu ustawy oraz wprowadzeniem
postępowania w sprawie uproszczonych porozumień cenowych, tj.:
1) uchylenie przepisów art. 3 pkt 11 i 12, działu IIa oraz art. 281 §3,
2) dostosowanie treści art. 13 § 2 pkt 3 (dotyczącego właściwości Szefa KAS w zakresie
uprzednich porozumień cenowych), art. 119zf i 119zfn, a także art. 293, 295a, 296 i 297b
(dotyczących tajemnicy skarbowej).
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Zmiana art. 70d
Przepis art. 70d stanowi o wprowadzaniu w życie rozstrzygnięć zapadłych w
procedurach rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w przypadkach
wskazanych w przepisie mimo upływu terminu przedawnienia. Dotychczas przepis art. 70d
jako podstawę prawną wskazywał wyłącznie ratyfikowane umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Na skutek projektowanych zmian zakres przepisu został poszerzony.
Dodatkowo jako rozstrzygnięcie wprowadzane mimo upływu terminu przedawnienia wskazano
rozstrzygnięcia zapadłe w ramach procedur uregulowanych w dziale II rozdziale 2 i 3 projektu
ustawy.
Zmiana art. 79 § 4
Zmiana ma cel analogiczny do zmian wprowadzonych w art. 70d.
Dodanie art. 81 § 4
Celem wprowadzanej regulacji art. 81 § 4 jest wykluczenie możliwości dokonania
korekty deklaracji przez podatnika w zakresie w jakim korekta miałaby wynikać z zaliczenia
przez właściwy organ innego państwa dochodów krajowego podmiotu powiązanego do
dochodów

zagranicznego

podmiotu

powiązanego

podlegających

opodatkowaniu

i

opodatkowanych w tym innym państwie.
Dodanie art. 119m § 5
Uzupełnienie art. 119m poprzez dodanie §5 ma na celu wskazanie, że Rada do Spraw
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania pełni funkcję krajowego organu mianującego w
przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Zmiana art. 201 § 1b pkt 2
Dotychczasowy art. 201 § 1b pkt 2 stanowi, że organ podatkowy może zawiesić
postępowanie, jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania. Projektowana
zmiana wskazuje, że zawieszenie postępowania może nastąpić także od daty przyjęcia wniosku
w ramach procedury prowadzonej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 projektu
ustawy.
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Ponadto uszczegółowiony został sposób rozumienia pojęcia procedury wzajemnego
porozumiewania poprzez wskazanie, że podstawą zawieszenia postępowania jest wszczęta
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.
Zmiana art. 240 § 1 pkt 10
Zmiana art. 240 § 1 pkt 10 ma na celu zapewnienie wprowadzenia w życie wszystkich
rozstrzygnięć zapadłych w toku procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 projektu ustawy.
Zmiana art. 245 § 1 pkt 3 lit. b
Zmiana art. 245 § 1 pkt 3 lit. b ma na celu doprecyzowanie treści omawianego przepisu
poprzez wyraźne odesłanie do wyjątku przewidzianego w art. 70d. W konsekwencji nie będzie
ulegać wątpliwości, że dopuszczalne jest wznowienie postępowania podatkowego oraz
wydanie nowej decyzji ze względu na to, że art. 70d pozwala na wprowadzenie w życie
rozstrzygnięć mimo upływu terminu przedawnienia.

Zmiana art. 293 i 294
Zmiana, w zakresie wynikającym z przepisów działu II rozdziału 2 projektu ustawy,
została omówiona łącznie ze zmianami art. 32 projektu ustawy.
Zmiana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (art. 112)
Zmiana polega na wykreśleniu regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych.
Z uwagi na charakter instrumentu jakim jest uprzednie porozumienie cenowe regulacja ta nie
jest stosowana w praktyce.
Zmiany w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 113)
Zmiana art. 3 § 2 pkt 4
Zgodnie z projektem ustawy, przepis art. 3 § 2 pkt 4 podlega zmianie mającej na celu
wyłączenie z kognicji sądów administracyjnych aktów lub czynności podjętych w ramach
procedur, o których mowa dziale II ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
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Dodanie art. 3 § 2b
Zgodnie z projektem ustawy, jako przedmiot kognicji sądów administracyjnych
wskazane zostają sprawy:
1) odrzucenie przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie wniosku o
rozstrzygnięcie kwestii spornej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 projektu ustawy,
2) nieuzgodnienie lub niedoręczenie regulaminu funkcjonowania w terminie, o którym mowa
w art. 29 pkt 1 projektu ustawy,
3) niedoręczenia rozstrzygnięcia kwestii spornej w terminie, o którym mowa w art. 37 ust. 1
projektu ustawy,
4) rozstrzygnięcie oparte na opinii komisji doradczej, której członek naruszył wymogi w
zakresie niezależności,
– w ramach procedur, o których mowa dziale II rozdziale 2 projektu ustawy.
Zapewnienia kognicji sądów w wyżej wymienionych przypadkach wyraźnie wymaga
Dyrektywa Rady 2017/1852.
Dodanie art. 125 § 1 pkt 1a
Dodany zostaje art. 125 § 1 pkt 1a, mówiący że sąd może zawiesić postępowanie z urzędu,
jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącej się procedury rozstrzygania sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 projektu ustawy.
Zawieszenie postępowania ma w tym przypadku charakter fakultatywny.

Dodanie art. 150a
Projektowany przepis wskazuje skutki uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi
na rozstrzygnięcie kwestii spornej oparte na opinii komisji doradczej, której członek naruszył
wymogi w zakresie niezależności, zapadłe w ramach procedury, o której mowa w dziale II
rozdziale 2 projektu ustawy. Sąd, uwzględniając skargę, stwierdza iż zapadłe rozstrzygnięcie
nie podlega wykonaniu.
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 114)
Zmiana art. 32 ust. 5
Zmiana redakcyjna w art. 32 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wynikająca z
przeniesienia z Ordynacji podatkowej do projektu ustawy regulacji dotyczącej uprzednich
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porozumień cenowych oraz wprowadzenia trybu postępowania dotyczącego wydania
uproszczonego porozumienia cenowego.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 115)
Dodanie art. 83 ust. 1d pkt 3
Proponowany przepis ma na celu wyłączenie zakazu ponownych korekt pokontrolnych
we wskazanym przypadku.
Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 116)
Zmiana art. 76 pkt 1 i art. 81 ust. 1 i 2
Zmiany redakcyjne w art. 76 pkt 1 i art. 81 ust 1 i 2 ustawy o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami, wynikające z przeniesienia z Ordynacji podatkowej do
projektu ustawy regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych oraz wprowadzenia
trybu postępowania dotyczącego wydania uproszczonego porozumienia cenowego.
Przepisy przejściowe i końcowe
Artykuł 117
Zgodnie z projektowanym przepisem, regulacje proponowane w dziale II rozdziale 2
projektu ustawy mają zastosowanie w odniesieniu do kwestii spornych dotyczących dochodu
lub majątku uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2018 r.
lub później. Stanowi to bezpośrednie wdrożenie art. 23 Dyrektywy Rady 2017/1852.
Artykuł 118
Art. 118 określa, że do wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania
się lub wszczęcie procedury arbitrażowej prowadzonych na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub na podstawie Konwencji Arbitrażowej, złożonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Zgodnie z przytoczoną treścią projektowanego art. 118, do trwających procedur stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Artykuł 119
Zgodnie z art. 119 do postępowań dotyczących porozumienia w sprawie ustalenia cen
transferowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem, że w zakresie
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informacji, o których mowa w art. 80 projektu ustawy organ właściwy w sprawie porozumienia
może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
Projektowana regulacja pozwala na zmianę trybu postępowania w sprawach wniosków
złożonych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na postępowanie dotyczące wydania uproszczonego porozumienia cenowego na
podstawie art. 101 projektu ustawy. W tym wypadku z inicjatywą zmiany trybu postępowania
występuje organ właściwy w sprawie porozumienia.

Artykuł 120
Przepis art. 120 projektu ustawy reguluje możliwość zmiany trybu postępowania na
postępowanie dotyczące wydania uproszczonego porozumienia cenowego (na wniosek
wnioskodawcy) – w przypadku gdy wniosek w sprawie porozumienia w sprawie ustalenia cen
transferowych został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W takim
przypadku stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 4 projektu ustawy.
Artykuł 121
Przepis art. 121 reguluje zasady sporządzania i składania sprawozdań z uprzednich
porozumień cenowych wydanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, tj. wydanych na
podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. W okresie obowiązywania takich decyzji
podatnicy sporządzają i składają sprawozdania na zasadach dotychczasowych.
Artykuł 122
Przewidziano, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
Załącznik
Załącznik określa kategorie transakcji, które wskazują kierunkowo na działalność danego
podmiotu. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 2 lit a wnioskodawca określa w formie oświadczenia, z
którą kategorią transakcji, określoną w załączniku do niniejszej ustawy, wykonywaną przez
wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związana jest transakcja kontrolowana
będąca przedmiotem wniosku.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego sytemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z
właściwymi instytucjami organami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem
Centralnym.
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