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POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW
Nr dokumentu
Cel złożenia powiadomienia nie został wybrany.
Cel złożenia powiadomienia
Za okres:
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), zwanej dalej „ustawą”  
Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, o której mowa w art. 82 pkt 5 ustawy, 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  
Ostatni dzień sprawozdawczego roku obrotowego, o którym mowa w art. 82 pkt 8 ustawy; zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy, w odniesieniu do roku sprawozdawczego 2016, jednostka zobowiązana jest do przekazania powiadomienia w terminie do dnia 31 października 2017 r. 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