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ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZŁOŻENIA CBC-P ZA 2017 

 

Przypominamy Państwu, że dnia 31.12.2017 r. mija termin złożenia powiadomienia CBC-P 
za rok sprawozdawczy 1.01.2017 - 31.12.2017 r. 

Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P dotyczy jednostek wchodzących w skład grup 
kapitałowych, które z uwagi na wartość skonsolidowanych przychodów w ww. roku 
sprawozdawczym (powyżej 750 mln EUR) są zobowiązane do złożenia raportu CBC-R. Do 
złożenia powiadomienia są zobowiązane również spółki osobowe (np. komandytowe) o ile 
ich sprawozdania finansowe są konsolidowane w sprawozdaniu grupy kapitałowej.  

Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów znajdziecie Państwo zaktualizowany 

formularz powiadomienia CBC-P na rok 2017 (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-

deklaracje/formularze/inne).  

W wersji tej w polu adres jednostki składającej powiadomienie można wskazać polski lub 

zagraniczny adres. Umożliwia to złożenie e-deklaracji zakładom podatkowym zagranicznych 

przedsiębiorstw w Polsce.  

Powiadomienie CBC-P można złożyć również w wersji papierowej. W takim przypadku 

uzupełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres: 

Ministerstwo Finansów 

Departament Poboru Podatków 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

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. 

 
 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Bałtyk XIII p. 
ul. Roosevelta 22 
60-829 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50                   
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne

