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ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZŁOŻENIA CBC-P 

 

Przepisy ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 86 ust.1) 

obowiązujące od 4 kwietnia 2017 r. nałożyły na podatników obowiązek powiadomienia Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) o tym, w którym kraju (terytorium) i przez 

jaki podmiot z grupy zostanie złożone sprawozdanie CBC-R.  

 

Pierwsze powiadomienie za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 

grudnia 2015 r. ale przed 1 stycznia 2017 r. należy złożyć do Szefa KAS w terminie 10 

miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W przypadku podatników, których 

sprawozdawczy rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, 31 października 2017 r. 

W latach kolejnych terminem złożenia powiadomienia będzie ostatni dzień danego roku 

obrotowego.  

 

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) pracuje obecnie nad formularzem elektronicznym 

powiadomienia tzw. CBC-P.  

 

W CBC-P podatnicy wskażą czy to oni są zobowiązani do złożenia CBC-R w Polsce (jako 

jednostka dominująca Grupy, wyznaczona jednostką lub też w ramach tzw. 

sprawozdawczości wtórnej) czy też sprawozdanie zostanie złożone przez inny podmiot w 

grupie. W tym drugim przypadku podatnicy będą zobowiązani wskazać szczegółowe dane 

jednostki raportującej (dokładna nazwa i adres oraz identyfikator podatkowy) wraz z 

informacją o państwie lub terytorium w którym zostanie złożone sprawozdanie CBC-R.  

 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych działaniach podejmowanych przez 

MF w zakresie przygotowania CBC-P. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


