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Transfer Pricing Alert   

luty 2022 

Zbliża się termin na złożenie powiadomienia w zakresie 
obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów 
(CBC-P) 
Do 31 marca 2022 r. wszystkie jednostki prowadzące działalność w Polsce, których rok obrotowy jest zgodny 
z rokiem kalendarzowym i należące do grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem raportowania CbC 
(Country-by-Country Report, CbC-R) mają obowiązek złożyć powiadomienie CbC - P za rok 2021 do Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).  

RAPORTOWANIE CBC: 

GRUPY KAPITAŁOWE 
OBJĘTE OBOWIĄZKIEM 
CBC 

Zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, 
obowiązek CbC obejmuje grupy podmiotów, których skonsolidowane przychody 
w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3 250 mln PLN (w przypadku gdy 
grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN) albo 
750 mln EUR lub równowartość (w pozostałych przypadkach).  

Obowiązek raportowania CbC zasadniczo spoczywa na jednostce dominującej, 
która to powiadamia, że sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną 
do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy. 

Jednocześnie nie można zapomnieć, że pozostałe jednostki z grupy posiadają 
własne obowiązki. W przypadku potwierdzenia obowiązku raportowania CbC, 
jednostki te są zobowiązane do złożenia powiadomienia CbC-P. 

Poprzez złożenie powiadomienia CbC-P jednostki wskazują jednostkę raportującą 
CbC, jej dane identyfikacyjne oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie 
przekazana informacja. 

JAKI JEST TERMIN 
NA ZŁOŻENIE 
POWIADOMIENIA CBC-P? 

Powiadomienie CbC-P należy złożyć standardowo w terminie 3 miesięcy od dnia 
zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.  

Podmioty, których rok sprawozdawczy grupy jest zgodny z rokiem 
kalendarzowym, zobowiązane są do złożenia powiadomienia za rok 2021 do 
31 marca 2022 r. 

W JAKIEJ FORMIE 
SKŁADA SIĘ RAPORT 
CBC-P? 

Raport CbC-P składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu 
e - Deklaracje. 

KONSEKWENCJE 
NIEDOPEŁNIENIA 
OBOWIĄZKU 

Zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 
podatnikowi, który nie dopełnił obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P lub złożył 
powiadomienie niepełne albo niezgodne z posiadanymi danymi, grozi kara 
pieniężna w wysokości do 1 mln PLN. 

Audyt 
Prawo 

Podatki 
Księgowość 

Doradztwo biznesowe 
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Bądź na bieżąco >>>  subskrybuj nasz newsletter! 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych 
i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 
prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii 
ekspertów TPA Poland. 

KONTAKT  Joanna Kubińska 
Associate Partner, Head of Transfer Pricing 
+ 48 502 184 882 
joanna.kubinska@tpa-group.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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