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DLA BIZNESU 

Wydłużenie terminu na sporządzenie 
dokumentacji cen transferowych  

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji    
Finansów Publicznych przyjęto poprawkę do     
tarczy antykryzysowej, która przewiduje    
analogiczne jak w zeszłym roku, trzymiesięczne      
wydłużenie terminu na sporządzenie    
dokumentacji cen transferowych oraz    
skojarzonego z nią raportowania do urzędu. 

W większości przypadków, oznacza to     
wydłużenie tego terminu z 30 września do 31        
grudnia 2021 r. Podatnicy należący do dużych       
grup kapitałowych i zobowiązani do posiadania      
grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw.     
master file) również mogą liczyć na      
odpowiednie odroczenie terminu dodatkowej    
dokumentacji. Dla podatników z rokiem     
podatkowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.       
oznacza to w praktyce konieczność posiadania      
takiej dokumentacji do 31 marca 2022 r. 

Proponowane wydłużenie należy ocenić    
pozytywnie. Daje ono chwilę wytchnienia dla      
podatników, którzy z jednej strony muszą      
borykać się ze skutkami kryzysu, a z drugiej zaś         
muszą się zmierzyć z obiektywnie trudnym      
obowiązkiem dokumentacyjnym, szczególnie   
biorąc pod uwagę zmiany w przepisach z       
ostatnich lat. 
 

Rząd planuje ostatecznie zlikwidować 
OFE  

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o       
zmianie niektórych ustaw w związku z      
przeniesieniem środków z otwartych funduszy     
emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.     
Zgodnie z nim, OFE przestaną działać w       
dotychczasowej formie, a każdy członek OFE      
będzie miał do wyboru albo przeniesienie      

środków z OFE na indywidualne konto      
emerytalne (IKE), albo w całości do ZUS. 

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu w      
komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów,     
przygotowany przez ministra finansów, funduszy     
i polityki regionalnej projekt ustawy przewiduje,      
że obecny model funkcjonowania otwartych     
funduszy emerytalnych zostanie przebudowany.    
Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z      
OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE), z       
możliwością jego dalszego dobrowolnego    
zasilania. Stanie się to bez potrzeby      
wykonywania jakichkolwiek czynności, czy    
dostarczania dokumentów. Alternatywnie   
możliwe będzie złożenie deklaracji o     
przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. 

Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i       
dziedziczone w przeciwieństwie do środków w      
ZUS. W przypadku, gdy członek OFE skorzysta       
z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu       
jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te       
zostaną w całości zapisane na koncie      
ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a     
odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu      
Rezerwy Demograficznej. Dodatkowo jak    
informuje rząd, ze względu na to, że emerytury z         
ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym     
PIT stawką 17 proc. lub 32 proc. ze środków         
OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata     
przekształceniowa na rzecz Funduszu    
Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości     
15 proc. wartości aktywów OFE. 

Opłata zostanie rozłożona na 2 raty, obie płatne        
w 2022 r. Płatnikiem będą specjalistyczne      
fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z     
przekształcenia OFE. W ramach IKE, środki      
pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą       
mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku      
emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić    
bezpieczeństwo tych środków, w funduszach     
prowadzących IKE będą wydzielone dwa     
subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem       

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 



N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
04/03/2021 godz. 15:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie     
przenoszone do subfunduszu, który ma określoną      
ostrożniejszą politykę inwestycyjną. 

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r.         
Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu      
środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1         
czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r.        
Przekształcenie zaś OFE w specjalistyczne     
fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28     
stycznia 2022 r. 

Aktualne stopy procentowe  

Informujemy, że wczoraj Rada Polityki     
Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy    
procentowe NBP na niezmienionym poziomie.     
Aktualne stopy procentowe w Polsce wynoszą: 

● stopa referencyjna 0,10 procent w skali      
rocznej, 

● stopa lombardowa 0,50 procent w skali      
rocznej, 

● stopa depozytowa 0,00 procent w skali      
rocznej, 

● stopa redyskonta weksli 0,11 procent w      
skali rocznej, 

● stopa dyskontowa weksli 0,12 procent w      
skali rocznej. 

W komunikacie RPP poinformowano, że     
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest    
brak zmian stóp procentowych w kolejnych      
miesiącach i kwartałach. 

Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się również z       
wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB.      
Zgodnie z projekcją przygotowaną przy     
założeniu niezmienionych stóp procentowych    
NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 16       
lutego 2021 r. roczna dynamika cen znajdzie się        
z 50-procentowym prawdopodobieństwem w    
przedziale 2,7–3,6 proc. w 2021 r. , 2,0–3,6 proc.         
w 2022 r. oraz 2,2–4,2 proc. w 2023 r. 

źródło: gov.pl, prawo.pl,nbp.pl 
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https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2021_03_03.pdf
https://www.prawo.pl/podatki/termin-sporzadzenia-dokumentacji-cen-transferowych-w-2021-roku,506819.html

