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ZAKRES INFORMACJI KONIECZNYCH DO ZAWARCIA W FORMULARZU CBC-P 

 

W newsletterze nr 41/2017 informowaliśmy Państwa o zbliżającym się terminie złożenia 

powiadomienia CBC-P.  

 

Do złożenia powiadomienia są zobowiązani ci podatnicy, którzy należą do grup kapitałowych 

zobowiązanych do złożenia sprawozdania Country-by-Country Reporting tj. o przychodach 

skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR. 

Powiadomienie za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 

2015 r. ale przed 1 stycznia 2017 r. należy złożyć do Szefa KAS w terminie 10 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego. W przypadku podatników, których sprawozdawczy rok 

obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym będzie to 31 października 2017 r. 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów jednostki będą składały powiadomienie CBC-P 

w formie elektronicznej. Wciąż trwają prace nad wzorem formularza. Według nieformalnej 

informacji uzyskanej od pracowników Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie 

Finansów, powiadomienia będą mogły zostać złożone w formie listownej. Poniżej 

prezentujemy zakres informacji jakie powinny zostać zawarte w CBC-P: 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące jednostki składającej powiadomienie, tj.: 

 nazwę podmiotu, 

 NIP, 

 adres siedziby (nazwę kraju, województwo, powiat, gminę, ulicę, nr domu, nr 

lokalu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę). 

 

2. Ponadto jednostka, która składała będzie zarówno powiadomienie CBC-P, jak i 

sprawozdanie CBC-R, wskaże w formularzu czy sprawozdanie CBC-R składa jako: 

 jednostka dominująca Grupy, 

 jednostka wyznaczona, 

 inna jednostka wyznaczona w ramach tzw. sprawozdawczości wtórnej.  

 

3. W przypadku, gdy jednostka składająca powiadomienie nie będzie jednocześnie 

jednostką przekazującą sprawozdanie CBC-R, poda ona w formularzu szczegółowe 

dane jednostki raportującej wraz z informacją o państwie lub terytorium w którym 

zostanie złożone sprawozdanie CBC-R. Zakres informacji obejmie: 

 

dla jednostki krajowej: dla jednostki zagranicznej: 

o nazwę podmiotu, 

o identyfikator podatkowy NIP, 

o adres siedziby (nazwę kraju, 

województwo, powiat, gminę, ulicę, nr 

domu, nr lokalu, miejscowość, kod 

pocztowy, pocztę). 

o nazwę podmiotu, 

o nr identyfikacji podatkowej (jeśli 

jednostka nie posiada takiego numeru 

należy wskazać inny numer 

identyfikacyjny), 

o adres siedziby (nazwę kraju, kod 

pocztowy, miejscowość, ulicę, nr domu, 

nr lokalu). 

 



 
 

 
 

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

Budynek Bałtyk XIII p. 

ul. Roosevelta 22 

60-829 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Zarząd: 

Magdalena Saja 

Maja Karolina Seliga-Kret 

Lidia Adamek-Baczyńska 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176  

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych działaniach podejmowanych przez 

MF w zakresie przygotowania CBC-P. 

 

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. 


