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Transfer Pricing Alert   

czerwiec 2022 

 

Zapowiedź Ministerstwa Finansów odnośnie do 
planowanych zmian w przepisach w zakresie transakcji 
rajowych  

20 czerwca br. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się założenia zmian w ustawie 

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które mają wprowadzać 

modyfikacje do rozwiązań wprowadzonych do przepisów w ramach Polskiego Ładu.  

Wskazane założenia uwzględniają m.in. zmiany do przepisów w zakresie transakcji rajowych, 

a w konsekwencji, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, uproszczenia dla podatników 

w zakresie dokumentowania pośrednich i bezpośrednich transakcji rajowych.  

 

Założenia zmian prezentują się następująco: 

Planowane zmiany 

przepisów dotyczących 

obowiązku 

dokumentacyjnego 

w zakresie 

tzw. transakcji rajowych 

Celem Ministerstwa Finansów jest w szczególności:  

◼ urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla 

bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie 

powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich 

podwyższenie; w przypadku: 

a) bezpośrednich transakcji rajowych – podwyższenie progu 

dwukrotne;  

b) pośrednich transakcji rajowych – ustalenie progów w różnych 

wysokościach w zależności od określonych rodzajów transakcji; 

◼ zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich 

transakcjach rajowych; 

◼ likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela 

w raju podatkowym – Ministerstwo planuje doprecyzowanie, że przepis 

dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. 

Ponadto, proponowane jest odejście od konstrukcji domniemania 

rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz 

wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach. 

Zgodnie z zapowiedzią planowany termin publikacji projektu ustawy 

to koniec czerwca br., a przyjęcia zmian przez Radę Ministrów 

to III kwartał 2022 r.  
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Bądź na bieżąco >>>  subskrybuj nasz newsletter! 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach 

informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem 

działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy 

uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach 

Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym 

przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, 

audytu finansowego, corporate finance, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie 

nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką 

Baker Tilly Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem 

transakcyjnym, procesowym i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną 

ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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