MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia

6

grudnia 2016 r.

DP.1.0220.2003.2016.RG

NK:

49

c

Pan Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Rozwoju i Finansow

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2016 r., znak: SPIDD7.8200.5.2016, dotyczqce
projektow:
- rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansow W sprawie informacji zawartych W dokumentacji
podatkowej W zakresie podatku dochodowego od osdb fizycznych,
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finansow W sprawie inforrnacji zawartych W dokumentacji
podatkowej W zakresie podatku dochodowego od os6b prawnych zwany dalej ,,projektemn,
przedstawiam nastgpujqce stanowisko:

-

1.

Uwaga do 5 2 pkt 1 projektu, zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisu informacje
wymienione W art. 9a ust. 2b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os6b
prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851, z p6in. zm.) zawierajq W szczeg6lnoSci m. in. ,,wartosC transakcji
lub innych zdarzen miedzy podatnikiem a podmiotami powiqzanymi W danym roku podatkowym,
wynikajqcych z umowy lub innego dokumentu, wystawionych iotrzymanych faktur oraz dokonanych
platnosci dotyczgcych tych transakcji lub innych zdarzefi rniqdzy podatnikiem a podmiotami
powigzanymi, odqbnie dla kazdej kategorii transakcji lub innych zdarzeri, ...': W przywolanym
przepisie wskazano kategorie transakcji lub innych zdarzeri. W celu uniknigcia wqtpliwoSci proponuje
sig uSciSlenie sposobu tej kategoryzacji. Zasadnym byloby wyszczegolnienie rodzajow kategorii, W
ramach ktorych naleiy grupowac transakcje lub zdarzenia, albo przynajmniej przedstawienie zasady
tworzenia tych kategorii. Naleiy zauwaiyC, i e podobny problem istniat W przypadku art. 9a ustawy o
podatku dochodowym od osob prawnych, z progami wartokciowymi grup transakcji. W praktyce
istnialy trzy roine wersje tego grupowania, a kaida z nich miala popierajqce jq interpretacje i
orzeczenia.

2.

Uwaga do 5 3 pkt 3 lit. b projektu brak dokladnych przeslanek jak naleiy okreSliC lub zdefiniowac
,,dostawcdw iodbiorcow najwiekszych pod wzglqdern przychodt~wgrupy produkfow lob ustug, czy do
nich t e i stosowac prog 5% wartosci przychodow grupy, czy dla dostawcow tez kierowaC sig kryterium
przychodowym czy raczej kosztowym?

3.

Uwaga do $j3 pkt 3 lit. d projektu brak dokladnych przeslanek jak naleiy ustalac gi6wne rynki
geograficzne, czy chodzi o paristwa, regiony kraju
Polski, CO moze powodowaC wqtpliwoSci
interpretacyjne. OkreSlenie ,, gtdwnych rynk15w geograficznych dla produktdw lub ustug grupy, o
kforych mowa W lit b" niewystarczajqco okreSla czy jako rynki geograficzne naleiy rozumieC
poszczegolne kraje, czy ich zwiqzki, np. kraje Unii Europejskiej, kraje uznawane za raje podatkowe?

-

-

-

4.

Uwaga o charaktene ogolnym, wyjainienia wymaga takle sposob rozumienia pojecia ,,istotfly"
utytego W projekcie, np. W 2 pkt. 4 lit. b i e, 5 3 pkt. 3 a, c, e, f i g oraz g 3 pkt 4 b i c, 3 pkt 5.
Przez stosowanie niniejszego epitetu warunki okreSlone W projekcie s3 ocenne, co moie powodowat
wq@liwoSciinterpretacyjne. Proponuje sig dookreSlenie terminu lub dodanie stosowanych objaSnieh W
uzasadnieniu.

