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PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O AUTOMATYCZNEJ WYMIANIE INFORMACJI 

 

Zwracamy Państwa uwagę, że w dniu 20 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę o automatycznej 

wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: ustawa o wymianie informacji).  

Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu siedmiu dni od opublikowania ustawy o wymianie informacji w 

Dzienniku Ustaw. 

Ustawa o wymianie informacji przewiduje uchylenie dotychczasowych regulacji dotyczących raportów 

Country-by-Country (dalej: CbC-R) zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie będą wynikać wyłącznie z ww. ustawy o wymianie 

informacji.  

Regulacjami w zakresie CbC-R będą objęte grupy kapitałowe sporządzające skonsolidowane 

sprawozdania finansowe, których skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln EUR. 

Pierwsze sprawozdanie CbC-R za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 

2015 r. ale przed 1 stycznia 2017 r. (za który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe) należy złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) w terminie 12 

miesięcy od zakończenia takiego roku obrotowego. Obowiązek złożenia sprawozdania za ten 

okres będzie dotyczył wyłącznie jednostek dominujących w grupach kapitałowych, posiadających na 

terytorium Polski siedzibę lub zarząd.  

Do złożenia sprawozdań CbC-R za kolejne sprawozdawcza lata obrotowe rozpoczynające się po 31 

grudnia 2016 r. mogą być również zobowiązani podatnicy niebędący jednostkami dominującymi, o ile 

jednostka dominująca nie składa takiego raportu w swojej jurysdykcji a pomiędzy krajem siedziby 

jednostki dominującej oraz Polską nie została zawarła stosowna umowa.  

Dodatkowym obowiązkiem informacyjnym dla podatników będących członkami grup kapitałowych 

objętych regulacjami w zakresie CbC-R będzie konieczność składania do Szefa KAS powiadomień: 

(i) o tym, że dany podmiot jest jednostką składającą sprawozdanie CbC-R lub 

(ii) w których wskazana zostanie inna jednostka z grupy kapitałowej zobowiązana do złożenia 

takiego raportu.  

Pierwsze takie powiadomienie za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się rozpoczynający 

się po 31 grudnia 2015 r. ale przed 1 stycznia 2017 r. należy złożyć do Szefa KAS w terminie 10 

miesięcy od zakończenia takiego roku obrotowego (za kolejne lata obrotowe powiadomienie takie 

należy złożyć w ostatnim dniu danego roku obrotowego).  

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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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. 


