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COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING NIE TYLKO DLA JEDNOSTEK DOMINUJĄCYCH  
W GRUPACH KAPITAŁOWYCH  

Przepisy nakładające na polskich podatników obowiązek tzw. raportowania wg krajów (Country-by-

Country Reporting, CbC-R) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ale dotychczas w Dzienniku 

Ustaw nie opublikowano rozporządzenia wykonawczego określającego wzór takiego sprawozdania. 

Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 27 ustawy o CIT, jednostki dominujące grup 

kapitałowych, po spełnieniu określonych warunków, są zobowiązane sporządzić i złożyć sprawozdanie 

CbC-R w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego, którego ono dotyczy.  

Ministerstwo Finansów planuje uchylić dotychczasowy art. 27 ust. 9 ustawy o CIT nakładający na 

podatników obowiązek składania CbC-R w wersji papierowej i wprowadzić przepisy obligujące do 

składania tego sprawozdania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uregulowania w 

tym zakresie znalazły się w projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, 

dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ww. ustawa obecnie znajduje się na etapie 

konsultacji publicznych.  

Projekt tej ustawy przewiduje również rozszerzenie listy podmiotów objętych obowiązkiem 

przygotowania sprawozdania CbC-R. Zgodnie z nowelizowanymi przepisami, w określonych 

przypadkach polscy podatnicy operujący w ramach grup kapitałowych mogą zostać zobligowani do 

sporządzenia sprawozdania CbC-R, nawet w sytuacji, kiedy nie stanowią oni jednostek dominujących 

w tych grupach.  

Obowiązek taki po stronie polskich podatników powstanie, gdy:  

 

        jednostka dominująca nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia i złożenia CbC-R w kraju w 

którym ma swoją siedzibę lub zarząd, 

        jednostka dominująca ma swoją siedzibę lub zarząd na terytorium lub w państwie, które nie 

zawarło z polskimi organami stosownej umowy dot. wymiany informacji o grupach podmiotów, 

        jednostka dominująca ma swoją siedzibę lub zarząd na terytorium lub w państwie, które 

zawiesiło automatyczną wymianę informacji o grupach podmiotów lub stale nie wywiązywało 

się z obowiązku automatycznego przekazywania informacji podatkowych polskim organom. 

Zgodnie z planowanymi zmianami, na podatników niewywiązujących się z obowiązku sporządzenia 

sprawozdania CbC-R będzie nakładana kara pieniężna. Maksymalna wysokość takiej kara to nawet  

1 mln PLN.  

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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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. 
 


