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AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI ZAWARTYCH  

W SPRAWOZDANIU COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING 

 

W dniu 27 stycznia 2016 r., przedstawiciele 31 państw, w tym również Polski, podpisali umowę 

dotyczącą wzajemnej wymiany informacji zawartych w sprawozdaniach Country-by-Country Reporting 

(CbC-R). Powyższe oznacza iż organy podatkowe zostaną wyposażone w nowe, jeszcze 

skuteczniejsze narzędzie służące typowaniu  podatników do kontroli cen transferowych.  

Oprócz Polski, państwa – sygnatariusze umowy to: Australia, Austria, Belgia, Chile, Kostaryka, 

Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Japonia, Lichtenstein, 

Luksemburg, Malezja, Meksyk, Holandia, Nigeria, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, RPA, 

Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz Wielka Brytania. 

Obowiązek sporządzenia sprawozdania Country-by-Country Reporting przez polskich podatników 

wprowadziła ostatnia nowelizacja ustaw o PIT i CIT. W Polsce CbC-R objęte są podmioty dominujące 

grup kapitałowych, które spełniają kumulatywnie cztery poniższe warunki: (i) stanowią jednostkę 

dominującą oraz jednocześnie nie stanowią jednostki zależnej w rozumieniu przepisów UoR, (ii) są 

jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe, (iii) posiadają poza terytorium Polski zagraniczny 

zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych oraz (iv) których skonsolidowane przychody w 

rozumieniu przepisów UoR w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 750 mln EUR. 

Country-by-Country Reporting to sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz 

miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki należące do danej grupy 

kapitałowej. W formularzu CbC-R podatnicy są zobowiązani przedstawić informacje o poszczególnych 

podmiotach tworzących grupę kapitałową, w tym profilu ich działalności, wysokości osiąganych 

przychodów oraz zapłaconego podatku w danej jurysdykcji podatkowej, jak również liczbie 

pracowników czy wartości kapitału zakładowego.  

Formularz CbC-R musi zostać złożony we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 12 miesięcy od 

dnia zakończenia roku podatkowego danego podatnika. Polscy podatnicy są zobowiązani sporządzić 

sprawozdanie CbC-R po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 

r. W praktyce oznacza to, iż podmioty o roku podatkowym zgodnym z rokiem kalendarzowym muszą 

złożyć do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie CbC-R najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Podpisanie umowy dot. automatycznej wymiany informacji zawartych w Country-by-Country Reporting 

umożliwi polskim organom podatkowym dostęp do informacji o działalności grup kapitałowych, które 

mają swoje filie na terytorium Polski. 

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 Delta IV p. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 



 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

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. 


