ZGŁOSZENIE
Zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Projekt figuruje w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Finansów pod pozycją 819

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM
1.

Nazwa
Michał Janowicz

2.

Adres siedziby
ul. Żupnicza 20/47, 03 - 821 Warszawa

3.

Adres do korespondencji i adres e-mail
ul. Żupnicza 20/47, 03 - 821 Warszawa
e-mail: michal@janowicz.com.pl

B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM
Lp.

Imię i nazwisko
j .w.

1

Adres
j .w.

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM
OCHRONY
Wskaźniki rentowności wskazane w Objaśnieniach (pkt. 5.3.2. ust. 4) do rozporządzenia
W mojej
opinii wskazne jest rozszerzenie listy dostępnych dla podatników wskaźników
rentowności. Podane w projekcie Objaśnień wzory wskaźników oparte są na pozycjach finansowych
dostępnych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych w oparciu polską Ustawę o Rachunkowości.
Wykorzystując te same formaty sprawozdań, można bez większego problemu policzyć cztery
dodatkowe wskaźnik wymienione poniżej.
W mojej ocenie mogą okazać się one bardzo przydatne dla podatników lub organów kontroli z
punktu widzenia wyboru wskaźnika najlepiej mierzącego rentowność w badanej transakcji. Są to:
Wskaźniki „Marża brutto z działalności dystrybucyjnej" oraz „Narzut brutto z działalności
dystrybucyjnej", które można wykorzystać w celu zmierzenia rentowności podmiotów zajmujących
się działalnością dystrybucyjno-handlową (odsprzedażą towarów lub materiałów), np. grup
zakupowych lub dystrybutorów. Wskaźniki te pozwalają określić rentowności na poziomie
przychodów i kosztów związanych tylko i wyłącznie z dystrybuowanymi materiałami lub towarami,
przed uwzględnieniem jakichkolwiek kosztów pośrednich (kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego
zarządu).

„Wskaźnik Cena odprzedaży" oraz „Wskaźnik Koszt plus”, które można wykorzystać do zmierzenia
rentowności podmiotów przy zastosowaniu metod tradycyjnych (Koszt plus oraz Marża odprzedaży)
oraz metody Marży transakcyjnej netto. Wzory te są zgodne z definicją liczenia poziomu
rentowności dla wymienionych metod tradycyjnych,
tj.
uwzględniają w kalkulacji koszty
pośrednie z wyłączeniem kosztów ogólnego zarządu. Żaden wzór zaproponowany w projekcie
Objaśnień do rozporządzenia nie spełnia tego kryterium.
Sugeruję, aby powyżej opisane wskaźniki dodać do listy jako oddzielne pozycje. W innym wypadku
wskaźniki te trzeba będzie traktować jako „Inny wskaźnik". Nadrzędny powodem wprowadzenia tej
poprawki jest próba wystandaryzowania nazewnictwa wskaźników oraz formuł stosowanych do
kalkulacji wskaźników.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
1

Wzory czterech nowych wskaźników opisanych w pkt. C

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków f o rma 1 ny ch-Z-z-miany—dany ch * *
--- zgłoszenia dokonanego dnia—..... .........................................
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE
Imię i nazwisko
Michał Janowicz

Data

Podpis

07.12.2018

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

*

**

........
(podpis)

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - treść:
Zgłoszenie zmiany danych"
skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
(§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ... 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr
.., poz. ... ) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki,
powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem
założeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w
tych pracach.
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
4.
Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.

16/08/KC

Załącznik - Wzory czterech nowych wskaźników opisanych w pkt. C
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