
 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD 

AUDIT | TAX | CONSULTING 
 

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. 

 

Ustawa 

z dnia 15 marca 2019 r. 

o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 648) 

 

 

Dział V. Automatyczna wymiana informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy 

podmiotów.  

 

Art. 82 [Słowniczek pojęć] 1 

 

1. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 

1)2grupie podmiotów - rozumie się przez to grupę kapitałową: 

a) dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi tę grupę 

zasadami rachunkowości albo takie sprawozdanie byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej 

jednej jednostce wchodzącej w skład tej grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 

b) w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub 

terytoriach albo w której skład wchodzi jednostka, która ma siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium 

a prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium, 

c) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową określoną 

zgodnie z ust. 2 i 3; 

2) informacji o grupie podmiotów - rozumie się przez to informację o jednostkach wchodzących w skład grupy 

podmiotów; 

3) jednostce dominującej - rozumie się przez to: 

a) jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, która posiada, bezpośrednio lub pośrednio, taką część 

udziałów w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład grupy podmiotów, że zgodnie z zasadami 

rachunkowości przyjętymi w państwie lub terytorium, w którym posiada siedzibę lub zarząd, ma obowiązek 

sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe albo miałaby taki obowiązek, gdyby jej udziały kapitałowe 

były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w tym państwie lub terytorium, oraz 

b) nie istnieje żadna inna jednostka wchodząca w skład tej grupy podmiotów, która posiadałaby bezpośrednio lub 

pośrednio udziały, o których mowa w lit. a, w tej jednostce; 

4) jednostce raportującej - rozumie się przez to jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, obowiązaną do 

przekazania w państwie lub terytorium, w którym posiada siedzibę lub zarząd, lub w państwie lub terytorium, w 

którym prowadzi działalność przez zagraniczny zakład, informacji o grupie podmiotów, w imieniu tej grupy; 

5) jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów - rozumie się przez to: 

a) jednostkę dominującą, jednostki zależne oraz pozostałe jednostki podporządkowane, które są objęte 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub byłyby objęte takim sprawozdaniem, gdyby udziały w takich 

jednostkach były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, 

b) każdą jednostkę, która nie jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyłącznie z uwagi na 

kryterium wielkości lub istotności, 

c) zagraniczny zakład jednostki wskazanej w lit. a lub b, pod warunkiem że jednostka ta sporządza samodzielne 

sprawozdanie finansowe dla takiego zakładu dla celów sprawozdawczości finansowej, nadzorczej, podatkowej 

lub dla celów wewnętrznej kontroli zarządczej; 

                                                
1 Art. 82 oznaczenie ust. 1 i ust. 2-3 dodane ustawą z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 
30.04.2019 r. art. 82 ust. 2 ustawy stosuje się do sprawozdawczego roku obrotowego, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 8 
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zmieniającą, rozpoczynającego się po dniu 31.12.2017 r. 
2 Art. 82 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
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6) kwalifikującej umowie między właściwymi organami - rozumie się przez to umowę między właściwymi organami 

dotyczącą wymiany informacji o grupach podmiotów zawartą na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą 

Polską umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę wymiany informacji podatkowych; 

7) roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, za który 

jednostka dominująca grupy podmiotów sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 

8) sprawozdawczym roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy, za który jest sporządzane roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego dane są przedstawiane w informacji o grupie 

podmiotów. 

2. Kwota progowa skonsolidowanych przychodów wynosi: 

1) 3 250 000 000 zł - w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 

złotych; 

2) 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty przeliczonej według: 

a) zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd - w 

przypadku grupy kapitałowej, której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego 

poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy - w przypadku gdy: 

- grupa kapitałowa, w której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w innej walucie niż złoty, 

- państwo lub terytorium, o których mowa w lit. a, nie określiło zasad przeliczania tej kwoty. 

3. W przypadku gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę progową skonsolidowanych 

przychodów określa się w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego. 

 

Art. 83 [Informacja o grupie podmiotów] 

 

1.3Jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie 12 miesięcy od dnia 

zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, informację o grupie podmiotów: 

1) utworzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2) za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego adres jest zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

2. Informacja o grupie podmiotów może być wykorzystana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do 

opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. 

 

Art. 84 [Przesłanki informowania o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy] 

 

1. Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, niebędąca jednostką dominującą, która posiada siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ale prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, przekazuje 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy, na 

zasadach określonych w art. 83, pod warunkiem że: 

1) jednostka dominująca tej grupy podmiotów nie ma obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów za 

ten sprawozdawczy rok obrotowy w państwie lub terytorium, w którym ma siedzibę lub zarząd, lub 

                                                
3 Art. 83 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
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2) państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca tej grupy podmiotów ma siedzibę lub zarząd, jest stroną 

ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę wymiany informacji 

podatkowych, ale nie zawarło, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia tego sprawozdawczego roku 

obrotowego, kwalifikującej umowy między właściwymi organami, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub 

3) państwo lub terytorium, w którym siedzibę lub zarząd ma jednostka dominująca tej grupy podmiotów, zawiesiło 

automatyczną wymianę informacji o grupach podmiotów z powodów innych niż dopuszczone na mocy 

postanowień kwalifikującej umowy między właściwymi organami lub stale nie wywiązywało się z automatycznego 

przekazywania Rzeczypospolitej Polskiej posiadanych przez nie informacji o grupach podmiotów, w których skład 

wchodzą jednostki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzące na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, i powiadomiono o tym tę jednostkę 

wchodzącą w skład grupy podmiotów. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1) grupa podmiotów wyznaczyła inną jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, o której mowa w ust. 1, 

mającą siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska lub prowadzącą 

działalność w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska przez zagraniczny zakład, do przekazania 

informacji o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy, o którym mowa w ust. 1, oraz która powiadomiła 

to państwo członkowskie, że jest jednostką wyznaczoną do przekazania informacji o grupie podmiotów, albo 

2)4grupa podmiotów wyznaczyła inną jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, o której mowa w ust. 1, 

mającą siedzibę lub zarząd w państwie lub terytorium spoza Unii Europejskiej lub prowadzącą działalność w 

państwie lub terytorium spoza Unii Europejskiej przez zagraniczny zakład, do przekazania informacji o grupie 

podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że: 

a) państwo lub terytorium spoza Unii Europejskiej, w którym siedzibę, zarząd lub zagraniczny zakład ma ta 

jednostka, wymaga przekazania informacji o grupie podmiotów za ten sprawozdawczy rok obrotowy oraz zawarło 

kwalifikującą umowę między właściwymi organami, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, w terminie 12 

miesięcy od dnia zakończenia tego sprawozdawczego roku obrotowego, albo ta jednostka przekazała informację 

o grupie podmiotów państwu lub terytorium spoza Unii Europejskiej, które jest stroną kwalifikującej umowy między 

właściwymi organami, oraz to państwo lub to terytorium jest obowiązane przekazać otrzymaną informację o grupie 

podmiotów Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) państwo lub terytorium spoza Unii Europejskiej, w którym siedzibę, zarząd lub zagraniczny zakład ma ta 

jednostka, nie powiadomiło Rzeczypospolitej Polskiej o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 

zostało powiadomione przez tę jednostkę, że została ona wyznaczona przez grupę podmiotów do przekazania 

informacji o grupie podmiotów, w terminie do dnia zakończenia tego sprawozdawczego roku obrotowego, 

c) jednostka, o której mowa w ust. 1, przekazała powiadomienie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 

- a wyznaczona jednostka zgodnie z pkt 1 albo 2 zgromadzi wszystkie dane wymagane w informacji o grupie 

podmiotów. 

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wykazu państw lub terytoriów, w których wystąpiły okoliczności wskazane w tym przepisie. 

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1: 

1) grupa podmiotów wyznaczyła jednostkę, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, do przekazania informacji o grupie podmiotów 

za sprawozdawczy rok obrotowy, oraz 

                                                
4 Art. 84 ust. 2 pkt 2 zmieniony ustawą z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. art. 
84 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zmieniającą, stosuje się do sprawozdawczego roku 
obrotowego, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 8 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zmieniającą, 
rozpoczynającego się po dniu 31.12.2016 r. 
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2) jednostka wyznaczona przekazała powiadomienie, o którym mowa w art. 86 ust. 1, i zgromadzi wszystkie 

wymagane dane 

- wyłącznie ta wyznaczona jednostka przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o grupie 

podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy, na zasadach określonych w art. 83. 

 

Art. 85 [Postępowanie w razie braku informacji]  

 

W przypadku gdy jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, o której mowa w art. 84, nie otrzyma od 

jednostki dominującej grupy podmiotów danych wymaganych w informacji o grupie podmiotów, przekazuje 

posiadane dane oraz powiadamia o tym w informacji o grupie podmiotów. 

 

Art. 86 [Wzór powiadomienia] 

 

1. Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale 

prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, że: 

1) jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie 

podmiotów zgodnie z art. 84 ust. 1 albo 

2) wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie 

podmiotów 
5 - w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. 

2.6Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane: 

1) na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2) za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego adres jest zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

 

Art. 87 [Zakres danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów] 

 

1. Informacja o grupie podmiotów zawiera: 

1) dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów; 

2) informacje dotyczące wielkości osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty) przed 

opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału 

podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i 

obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład 

grupy podmiotów - z podziałem na państwa lub terytoria; 

3) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 1 i 2. 

1a.7Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządzane są w językach polskim i 

angielskim. 

                                                
5 Art. 86 ust. 1 zdanie końcowe w brzmieniu ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 
30.04.2019 r. 
6 Art. 86 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
7 Art. 87 ust. 1a dodany ustawą z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposób jej wypełniania, uwzględniając treść 

ustaleń podjętych przez OECD. 

 

Art. 87a [Kontrola]8 

 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę wykonywania przez jednostkę wchodzącą w 

skład grupy podmiotów obowiązków określonych w niniejszym dziale. 

2. W sprawach dotyczących przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, 

rozdziału 3a, rozdziału 4, z wyłączeniem art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23 oraz działu VI, z 

wyłączeniem art. 281, art. 282a i art. 292, ustawy - Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 87b [Uprawnienie do skorygowania informacji]9 

 

1. Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów może skorygować uprzednio złożone informacje o grupie 

podmiotów lub powiadomienie, o którym mowa w art. 86 ust. 1. 

2. Uprawnienie do skorygowania informacji o grupie podmiotów i powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1: 

1) ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli, o której mowa w art. 87a, w zakresie objętym tą kontrolą; 

2) przysługuje nadal po zakończeniu tej kontroli. 

3. Korekta informacji o grupie podmiotów lub powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, złożona w 

przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

zawiadamia składającego korektę o jej bezskuteczności. 

 

Art. 87c [Żądanie]10 

 

1. W przypadku wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości, których wyjaśnienie nie wymaga przeprowadzenia 

kontroli, o której mowa w art. 87a, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która złożyła informację o 

grupie podmiotów lub powiadomienie, o którym mowa w art. 86 ust. 1, na pisemne żądanie Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej jest obowiązana do udzielenia informacji niezbędnych do ich wyjaśnienia. 

2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres żądanych informacji oraz termin ich przekazania, nie 

krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania żądania. 

Art. 87d [Pełnomocnictwo] 50)Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, o którym mowa w dziale III rozdziale 9a ustawy - Ordynacja podatkowa, obejmuje 

również upoważnienie do podpisywania informacji o grupie podmiotów i powiadomień, o których mowa w art. 86 

ust. 1. 

 

Art. 88 [Informacje przekazywane w drodze automatycznej wymiany do państw członkowskich] 

 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje, w drodze automatycznej wymiany, informacje o grupie 

podmiotów otrzymane na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 84 właściwym organom: 

1) państw członkowskich, 

2) państw lub terytoriów, które są stroną kwalifikującej umowy między właściwymi organami 

                                                
8 Art. 87a dodany ustawą z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
9 Art. 87b dodany ustawą z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
10 Art. 87d dodany ustawą z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 
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- w których państwach lub na których terytoriach, zgodnie z otrzymanymi informacjami, co najmniej jedna 

jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów posiada siedzibę lub zarząd lub prowadzi działalność przez 

zagraniczny zakład. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

terminie 15 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów, której dotyczy 

informacja. 

 

Dział VI. Kary pieniężne.  

 

Art. 90 [Niedopełnienie obowiązku przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów] 

 

1. 11Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów w rozumieniu art. 82 ust. 1 pkt 5, która nie dopełnia 

obowiązku: 

1) przekazania informacji o grupie podmiotów, o którym mowa w art. 83 ust. 1, art. 84 lub art. 85, 

2) powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 

- lub przekazuje taką informację lub takie powiadomienie niepełne lub niezgodne z posiadanymi danymi, podlega 

karze pieniężnej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, karze pieniężnej podlega wyłącznie jednostka dominująca albo 

wyznaczona jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów. 

                                                
11 Art. 90 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 4.04.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694), która wchodzi w życie 30.04.2019 r. 


