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KIM JESTEŚMY?
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych® 
to pierwsza w Polsce niezależna organizacja ekspertów 
w zakresie cen transferowych. Powołaliśmy Stowarzy-
szenie, ponieważ chcieliśmy wykorzystać potencjał 
wiedzy i doświadczenia ekspertów pracujących 
w przedsiębiorstwach z różnych branż. Chcemy być 
niezależni od firm doradczych oraz jesteśmy meryto-
rycznym partnerem do dyskusji nie tylko z polskim 
ustawodawcą, lecz także z europejskim. Stawiamy 
sobie za cel działanie na rzecz uproszczenia i zwiększe-
nia przejrzystości przepisów i popieramy transparent-
ność procesów im towarzyszących. Liczymy, że nasze 
działania przyczynią się do ułatwienia codziennej 
pracy wszystkich specjalistów ds. cen transferowych 
cel i oferują wysokie wartości merytoryczne.

NASZA MISJA I  CELE:
Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju i promo-
wanie jednoznaczności, przejrzystości i precyzyjności 
przepisów dotyczących cen transferowych oraz 
szerzenie wiedzy eksperckiej w zakresie cen transfe-
rowych.

Naszym głównym celem jest stworzenie i udostępnie-
nie naszym członkom i sympatykom merytorycznego 
i rzetelnego źródła wiedzy o cenach transferowych, 
oferując stosowne zasoby i najlepsze praktyki, wypró-
bowane techniki, edukację, udostępnianie rzetelnych 
informacji i aktualnych regulacji.

Zapraszamy do wspólnego działania wszystkie osoby, 
które chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu cen trans-
ferowych. Przystępując do Stowarzyszenia Centrum 
Cen Transferowych® nie będziesz już sam z trudnymi 
zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych.

NASZ SUKCESY:

Powołanie Stowarzyszenia jako członka 
pozarządowego Wspólnego Forum ds. Cen 
Transferowych przy Komisji Europejskiej.

Organizacja najbardziej zaawansowanych 
konferencji tematycznych dotyczących 
cen transferowych w Polsce.

Aktywny i skuteczny udział w procesie
legislacyjnym w obszarze dot. cen transferowych
w ramach konsultacji publicznych.

Patronat nad podyplomowymi studiami
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
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Ś L E D Z I M Y  procesy legislacyjne dotyczące cen 
transferowych. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem 
konsultacji społecznych projektów legislacyjnych ustaw 
lub rozporządzeń jako organizacja zapraszana do uzgod-
nień w ramach konsultacji publicznych.

Naszym priorytetem są zapisy ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów i Rozwoju w zakresie cen transferowych.

M O N I T O R U J E M Y  prace OECD oraz Wspólnego 
Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. 
Angażujemy się w merytoryczną wymianę opinii na 
temat projektów dokumentów prezentowanych przez 
OECD i Wspólne Forum ds. Cen Transferowych przy 
Komisji Europejskiej jako ekspert pozarządowy tego 
Forum.

P R O M U J E M Y  dobre praktyki i instrumenty, które 
służą zmniejszeniu niepewności w zakresie stosowania 
regulacji dotyczących transfer pricing, w tym szczegól-
nie uprzednie porozumienia cenowe wydawane przez 
Ministra Finansów.

P O P I E R A M Y  inicjatywy związane z promowaniem 
rzetelnej wiedzy z zakresu cen transferowych. Patronu-
jemy wydarzeniom, które realizują ten cel i oferują 
wysokie wartości merytoryczne.

MINISTERSTWO FINANSÓW
O POWOŁANIU CCT:

Centrum Cen Transferowych jest Ministerstwu Finan-
sów dobrze znana. (…) Oceniamy tę inicjatywę, jako 
dobry krok w kierunku poszerzania świadomości 
z zakresu cen transferowych w Polsce. W pierwszym 
etapie, współpraca ta będzie dotyczyła uwzględnienia 
Stowarzyszenia, jako partnera w konsultacjach 
społecznych dotyczących aktów prawnych odnoszą-
cych się do obszaru cen transferowych.

Liczymy jednak, że Stowarzyszenie zgodnie z wyzna-
czonymi sobie celami, będzie promowało zachowania 
transparentne i w tym zakresie będziemy chętnie 
współpracować, widząc w Stowarzyszeniu dobre 
podłoże do eskalowania pozytywnych praktyk dla 
podmiotów powiązanych.

W przyszłości nie wykluczamy poszerzenia współpra-
cy bieżącej, Stowarzyszenie może okazać się bowiem 
wartościowym forum dyskusyjnym w obszarze cen 
transferowych.
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