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Szanowni Państwo, 
 
12 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję formularza CBC-P, 
dotyczącego tzw. notyfikacji w zakresie składania przez grupy kapitałowe tzw. Country by Country 
Reporting. Jeśli Państwa spółki należą do grupy podmiotów, które generują skonsolidowane 
przychody przekraczające 750 mln EUR, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Tax Alertem.  
Termin złożenia CBC-P w większości przypadków przypada na 31 października 2017 r., a pozyskanie 
informacji, które należy w nim zawrzeć może być czasochłonne. 
 
 
12 października 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja dotycząca publikacji oficjalnej 
wersji wzoru formularza CBC-P – powiadomienia w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie 
podmiotów (CBCR). Wzór dokumentu elektronicznego, który można będzie składać od 19 października 2017 
r., znajduje się na platformie ePUAP (wzór nr 2017/10/09/4487). Ostateczna wersja formularza CBC-P 
dostępna jest także na stronie Ministerstwa Finansów. Ministerstwo informuje również, że jest w trakcie 
przygotowywania formularza interaktywnego CBC-P, który będzie dostępny w zakładce e-Deklaracje. 
 
Przypominamy, że 31 października 2017 r. upływa termin na złożenie CBC-P w odniesieniu do 
sprawozdawczego roku obrotowego (tego, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe i tego, za który dane są przedstawiane w CBCR) rozpoczynającego się 1 stycznia 2016 r.  
i kończącego 31 grudnia 2016 r., tj. pokrywającego się z rokiem kalendarzowym.  
 
Dla przypomnienia – zobowiązana do złożenia CBC-P jest jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów (tj. 
grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 750 mln EUR), 
posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo posiadająca siedzibę lub zarząd poza terytorium 
Polski, ale prowadząca na terytorium Polski działalność przez zagraniczny zakład. Za pomocą takiego 
formularza powiadamia ona Szefa KAS, że: 

1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną albo inną jednostką, składającą CBCR albo 
2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym CBCR zostanie przekazane. 

 
Powiadomienie CBC-P może być przygotowane oraz przekazane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub w formie pisemnej na 
adres: 
 
Ministerstwo Finansów 
Departament Poboru Podatków 
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde/!ut/p/a1/jVJhc6IwEP1FdwmgJ3yk9I7Bsd5ZPVv8kkkh2pSQMCGQw19fQK3B0V6ZDDPZfe_tvt2ADXgGG45rusOKCo5Zd9_8QNB1o9AP4BQGv2zoj-CdP197FlzAFhC3AMuzR5a9hNPQnd1BP3jw1quHiQN_w6_x4Y3P_y__CWw-hUTWEfBZiweF2z3
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/automatyczna-wymiana-informacji-w-sprawach-podatkowych
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne


RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych  
i audytorskich, która posiada ponad 800 biur w ponad 120 krajach i zatrudnia więcej niż  
41.000 specjalistów na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną wiedzę  
i doświadczenie. Udało nam się także stworzyć unikatowy zespół najlepszych specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego 
oferujemy im kompleksową obsługę dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To nasi klienci 
decydują o wachlarzu naszych usług, a my dajemy im możliwość rozwoju i wzrostu na każdym 
etapie ich działalności. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 

Jednocześnie informujemy, że termin na złożenie CBC-P za sprawozdawczy rok obrotowy pokrywający się  
z rokiem kalendarzowym 2017 upływa już 2 stycznia 2018 r. 
 
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na to, że niezłożenie CBC-P w terminie lub podanie w nim 
nieprawdziwych informacji może podlegać karze pieniężnej (nakładanej na podatnika) do kwoty 1 mln 
PLN oraz może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową osób, które do tego dopuściły. 
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RSM Poland is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. 

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is 

not itself a separate legal entity in any jurisdiction.  

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu: 

Tomasz BEGER 
Tax Partner 
Doradca podatkowy (10197)  
E: tomasz.beger@rsmpoland.pl 
M: +48 606 118 277 
Dział Doradztwa Podatkowego RSM Poland  
 
RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. 
Droga Dębińska 3b 
61-555 Poznań 
T: +48 61 8515 766 
F: +48 61 8515 786 
www.rsmpoland.pl 
biuro@rsmpoland.pl 
 
 

Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być 
rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka 
Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji,  
porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
  
© RSM Poland, 2017 
 
18.10.2017 

   RSM Poland BLOG    
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Zapraszamy do lektury! 
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