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MINISTERSTWO FINANSÓW PLANUJE UJAWNIAĆ DANE DUŻYCH PODATNIKÓW 
 

Zwracamy Państwa uwagę, iż w Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Ministerstwo Finansów planuje ujawniać 
w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 września każdego roku dane zawarte w 
zeznaniach CIT-8 niektórych podatników. 
Zmiany dotyczą podatników prowadzących działalność w ramach podatkowych grup 
kapitałowych oraz tych podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym 
przekroczyły równowartość 50 mln EUR. 
Przeznaczone do publikacji dane podatników mają m.in. obejmować: 
 

1. nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika;  

2. wskazanie roku podatkowego;  

3. informacje o wysokości:  

a) osiągniętych przychodów, 

b) poniesionych kosztów uzyskania przychodów,  

c) osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,  

d) podstawy opodatkowania,  

e) kwoty należnego podatku. 

Ministerstwo Finansów będzie mogło dodatkowo publikować dane dotyczące procentowego 
udziału kwoty podatku dochodowego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym. 
Wymienione wyżej dane podatników będą podawane do publicznej wiadomości przez okres 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane. Pierwsze 
opublikowane dane będą dotyczyć roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 
stycznia 2018 r. i zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r. 
Przepisy projektu ustawy znajdą również zastosowanie do danych zawartych w zeznaniach 
rocznych złożonych za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2011 r. i 
zakończone przed dniem 1 stycznia 2018 r. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany będą 
dotyczyć ok. 2 tys. podatników CIT i ok. 60 podatkowych grup kapitałowych. Podatnicy ci 
łącznie odpowiadają za ok. 61% wpływów z CIT. 
Będziemy Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 
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. 


