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MINISTERSTWO OPUBLIKOWAŁO WZÓR POWIADOMIENIA CBC-P 

 

Podatnicy należący do grup kapitałowych objętych sprawozdawczością CBC-R do końca 

października br. zobowiązani są złożyć powiadomienie CBC-P, gdzie wskażą w którym 

kraju (terytorium) i przez jaki podmiot z grupy zostanie złożone sprawozdanie CBC-R. 

Termin ten dotyczy podatników, których sprawozdawczy rok obrotowy jest zgodny z rokiem 

kalendarzowym i objął okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów (dalej: MF) opublikowało długo wyczekiwany wzór 

powiadomienia CBC-P. Oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CBC-P została 

zamieszczona w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP 

(wzór nr 2017/10/09/4487). Wzór dokumentu jest dostępny pod poniższym linkiem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde  

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, Ministerstwo poinformowało, że od 

najbliższego czwartku, tj. 19 października 2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-

Deklaracje będzie umożliwiała przyjmowanie dokumentów CBC-P. 

Jak wynika z wyjaśnień resortu finansów, powiadomienie CBC-P podatnicy będą mogli 

złożyć również w formie pisemnej. W takim przypadku uzupełniony formularz będzie trzeba 

wysłać na adres MF, tj.: 

Ministerstwo Finansów 

Departament Poboru Podatków 

Ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

Dla przypomnienia, obowiązkiem sporządzenia sprawozdania CBC-R objęte są grupy 

kapitałowe, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 

próg 750 mln EUR.  

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. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

