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Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie mają jedynie charakter informacyjny,
a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
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1. Czym jest raportowanie według
krajów (CBC)
Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC).
Celem wprowadzenia raportowania CBC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oce-ny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten
ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji,
w tym do rajów podatkowych.
W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia
administracji podatkowej m.in. informacji o:
•• wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału
zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
•• wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź
strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
•• miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.
Mechanizm raportowania Country-by-Country został wypracowany
w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit
Shifting, BEPS). Jednym z efektów prac realizowanych w ramach projektu BEPS był raport z działania nr 13 opublikowany w 2015 r. dotyczący
dokumentacji cen transferowych i raportowania Country-by-Country
(ang. Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting,
Action 13: 2015 Final Report, OECD).
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Działania podjęte przez OECD i G20 znalazły poparcie także na forum
Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została nowa dyrektywa Rady
UE. Dyrektywa wprowadza obowiązek implementacji przez państwa
członkowskie mechanizmu automatycznej wymiany informacji podatkowej między państwami w zakresie raportowania Country-by-Country (dyrektywa 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę
2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania).
Zgodnie z preambułą tej dyrektywy, przy implementacji jej postanowień
państwa członkowskie powinny korzystać z wymienionego raportu z
2015 r. opracowanego przez OECD jako źródła przykładów lub interpretacji dyrektywy. Ten wspólny punkt odniesienia pozwoli zapewnić spójność stosowania dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich.
Działania UE dotyczące raportowania według krajów powinny stale
uwzględniać przyszłe zmiany na szczeblu OECD.
Dyrektywa 2016/881 została zaimplementowana w Polsce w ramach
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami. Ustawa ta określa m.in. szczegółowy zakres informacji, jakie podatnicy powinni raportować, a także procedurę wymiany
informacji między państwami.
By zapewnić jak największą pewność prawną w procesie wdrażania
tego mechanizmu, w niniejszym dokumencie zebraliśmy najczęściej
pojawiające się pytania podatników dotyczące raportowania Country-by-Country — i odpowiedzi na te pytania.
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2. Lista pytań
2.1. Powiadomienie CBC-P
1.

Kto jest zobowiązany do złożenia powiadomienia CBC-P?
Odpowiedź ››

NOWE
PYTANIE

2.

Czy należy składać powiadomienie CBC-P jeśli skonsolidowane
przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym nie
przekroczyły 750 mln EUR? Jeśli nie należy składać CBC-P czy istnieje
jakiś inny obowiązek?
Odpowiedź ››

PYTANIE
UZUPEŁNIONE

3.

Czy w przypadku gdy jednostka dominująca z grupy o skonsolidowanych przychodach przekraczających 750 mln EUR nie ma obowiązku składania CBC-R za 2016 r., podmiot krajowy jest zobowiązany do złożenia CBC-P?
Odpowiedź ››

PYTANIE
UZUPEŁNIONE

4.

Jaki jest termin na złożenie CBC-P?
Odpowiedź ››

5.

W jakiej formie należy złożyć CBC-P (papierowej czy elektronicznej)?
Odpowiedź ››

6.

Czy składając CBC-P w formie papierowej należy obowiązkowo korzystać z oficjalnego formularza CBC-P?
Odpowiedź ››

7.

Gdzie należy złożyć CBC-P w formie papierowej?
Odpowiedź ››

NOWE
PYTANIE

8.

W związku z możliwością złożenia powiadomienia w formie papierowej, czy na uprzednio wydrukowanym formularzu CBC-P wymagane jest złożenie podpisu przed wysłaniem dokumentu do Ministerstwa?
Odpowiedź ››
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9.

W jaki sposób należy złożyć CBC-P w formie elektronicznej?
Odpowiedź ››

10. Który podmiot należy wskazać w CBC-P za 2016 r. (składanym do
końca października 2017 r.) jako jednostkę dominującą, w sytuacji
gdy do sierpnia 2017 r. jednostką dominującą był podmiot X, a w
wyniku przekształceń w ramach grupy od września 2017 r. jednostką dominującą stał się podmiot Y?
Odpowiedź ››

11. Czy CBC-P powinna złożyć jednostka wchodzące w skład grupy podmiotów objęta konsolidacją metodą praw własności? Czy analogiczny obowiązek dotyczy jednostek konsolidowanych metodą proporcjonalną?
Odpowiedź ››

12. Jaką nazwę spółki należy podać w CBC-P za 2016 r. jeśli na moment
złożenia CBC-P w 2017 r. nazwa ta uległa zmianie?
Odpowiedź ››

13. Jak należy wypełnić CBC-P w sytuacji, gdy jednostka należy do dwóch
różnych grup zagranicznych (np. każda ma po 50% udziałów/akcji),
które składają sprawozdania skonsolidowane w swoich krajach (np.
grupa A w państwie X, a grupa B w państwie Y) i tam też składają
odrębne CBC-R za każdą z grup z osobna – który podmiot w takiej
sytuacji należy wykazać jako jednostkę raportującą w CBC-P? Czy
należy wskazać oba te podmioty? W jaki sposób, skoro formularz
CBC-P przewiduje możliwość wpisania tylko jednego podmiotu raportującego?
Odpowiedź ››
PYTANIE
UZUPEŁNIONE

14. W formularzu CBC-P polu przeznaczonym na „adres jednostki składającej powiadomienie” (A.2) nie ma możliwości wpisania innego
kraju niż Polska. Jednak w przypadku jednostki będącej zakładem
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niemającej
siedziby/adresu zamieszkania na terytorium RP, „krajem” w adresie
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nie będzie Polska. W jaki sposób należy zatem wypełnić tę rubrykę
w formularzu CBC-P?
Odpowiedź ››
NOWE
PYTANIE

15. W przypadku gdy zagraniczny podmiot posiada oddział na terytorium Polski, kto jest zobowiązany do złożenia powiadomienia i tym
samym, który adres będzie właściwy przy wypełnianiu formularza?
Czy będzie to zagraniczny adres podmiotu, czy adres pod jakim
podmiot prowadzi działalność przez oddział w Polsce?
Odpowiedź ››

NOWE
PYTANIE

16. Czy została zawarta „umowa kwalifikująca” dająca podstawę do wymiany raportu CBC między Polską a USA (o której mowa w art. 84 ust.
1 pkt 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami)? Jeżeli nie, jakie są szanse na zawarcie jej do końca 2017 r.?
Odpowiedź ››

NOWE
PYTANIE

17. Biorąc pod uwagę powyższą niepewność co do wejścia w życie
„umowy kwalifikującej” oraz upływający z dniem 31 października
br. termin na złożenie powiadomienia CBC-P, czy, kiedy i jakie powiadomienie powinny składać jednostki wchodzące w skład grupy
podmiotów, której jednostka dominująca ma siedzibę w USA? Czy
należy zakładać, że „umowa kwalifikująca” między Polską a USA zostanie zawarta do końca 2017 r. i tym samym wystarczające jest
złożenie powiadomienia CBC-P ze wskazaniem podmiotu dominującego składającego raport w USA?
Odpowiedź ››
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2.2. Raport CBC-R
NOWE
PYTANIE

18. Czy raport CBC-R za rok 2016 należy złożyć w formie papierowej czy
elektronicznej (w przypadku braku interaktywnego formularza na
jaki adres należy wysłać ww. dokument)?
Odpowiedź ››

NOWE
PYTANIE

19. Czy na stronie MF będzie dostępny formularz raportu CBC-R czy
spółka sama powinna przygotować taki dokument w oparciu o wytyczne z rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie
podmiotów oraz sposobu jej wypełniania?
Odpowiedź ››

20. Czy w CBC-R należy wykazać jednostki wchodzące w skład grupy
podmiotów, objęte konsolidacją metodą praw własności? Analogicznie czy należy wykazać jednostki objęte konsolidacją proporcjonalną?
Odpowiedź ››
PYTANIE
UZUPEŁNIONE

21. Jakie są ogólne wytyczne dotyczące wypełniania CBC-R, które ułatwią jego składanie?
Odpowiedź ››
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3. Odpowiedzi na pytania
3.1. Powiadomienie CBC-P
1.

Kto jest zobowiązany do złożenia powiadomienia CBC-P?
Do złożenia powiadomienia CBC-P jest zobowiązana każda jednostka
wchodząca w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy jej wyniki są
konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane
przychody grupy przekraczają 750 mln EUR rocznie. W takiej sytuacji
jednostka powiadamia, że:
•• sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia CBC-R dla całej grupy, albo
•• jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania CBC-R
i jako taka w swoim powiadomieniu CBC-P wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony
CBC-R.
”Lista pytań”››

2.

Czy należy składać powiadomienie CBC-P jeśli skonsolidowane
przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym
nie przekroczyły 750 mln EUR? Jeśli nie należy składać CBC-P
czy istnieje jakiś inny obowiązek?
Jeśli skonsolidowane przychody grupy kapitałowej nie przekraczają
750 mln EUR, nie ma obowiązku składania powiadomienia. W takim
przypadku nie ma też żadnego innego obowiązku dotyczącego raportowania CBC.
”Lista pytań”››

3.

Czy w przypadku gdy jednostka dominująca z grupy o skonsolidowanych przychodach przekraczających 750 mln EUR nie ma
obowiązku składania CBC-R za 2016 r., podmiot krajowy jest zobowiązany do złożenia CBC-P?
W takiej sytuacji podmiot krajowy nie ma obowiązku składania CBC-P
za 2016 r. — ale ma takie prawo i może złożyć CBC-P.
st ”Lista pytań”››
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4.

Jaki jest termin na złożenie CBC-P?
Jeśli sprawozdawczym rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, to:
•• CBC-P za 2016 r. należy złożyć do końca października 2017 r.,
•• CBC-P za 2017 r. należy złożyć do końca grudnia 2017 r.,
•• CBC-P za rok 2018 i lata następne należy złożyć go końca grudnia
roku, którego powiadomienie dotyczy.
Jeśli sprawozdawczy rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy, to:
•• CBC-P za rok rozpoczynający się pomiędzy 1.01.2016 a 31.12.2016
należy złożyć w ciągu 10 miesięcy od zakończenia tego roku sprawozdawczego,
•• W kolejnych latach – do końca danego roku sprawozdawczego.
Przykładowo, jeśli rok obrotowy grupy zaczyna się 01.10.2016 i kończy
się 30.09.2017, to jednostka należąca do tej grupy jest zobowiązana
złożyć powiadomienie CBC-P za ten rok do 31.07.2018 r. Z kolei za
kolejny rok obrotowy (tj. 01.10.2017-30.09.2018) jednostka ta będzie
zobowiązana złożyć powiadomienie CBC-P do 30.09.2018. r.
”Lista pytań”››

5.

W jakiej formie należy złożyć CBC-P (papierowej czy elektronicznej)?
CBC-P można złożyć zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej — zachęcamy do korzystania z tej formy.
”Lista pytań”››

6.

Czy składając CBC-P w formie papierowej należy obowiązkowo
korzystać z oficjalnego formularza CBC-P?
W przypadku składania powiadomienia w formie papierowej, można
albo skorzystać z formularza CBC-P (wkrótce opublikujemy zaktualizowany formularz interaktywny — dowiedz się więcej), albo złożyć powiadomienie na własnym wzorze pisma.
Korzystając z tej drugiej opcji, należy pamiętać, że powiadomienie powinno zawierać wszystkie informacje wymagane ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
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Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:
•• dane adresowe i identyfikacyjne jednostki składającej powiadomienie: nazwę, adres i NIP,
•• dane adresowe i identyfikacyjne jednostki raportującej: nazwę,
adres i TIN,
•• wskazanie roku obrotowego, którego dotyczy informacja o grupie
podmiotów,
•• państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja
o grupie podmiotów.
Powiadomienie wysyłane w formie papierowej musi być podpisane.
”Lista pytań”››

7.

Gdzie należy złożyć CBC-P w formie papierowej?
W przypadku gdy podatnik zdecyduje się na złożenie CBC-P w formie
papierowej, powiadomienie takie należy skierować pod adres:
Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Powiadomienie wysyłane w formie papierowej musi być podpisane.
”Lista pytań”››

8.

Czy na wydrukowanym i wypełnionym formularzu CBC-P należy złożyć podpis przed wysłaniem dokumentu do Ministerstwa?
Formularz interaktywny dedykowany jest wysyłce elektronicznej, przy
której stosuje się podpis elektroniczny, dlatego też nie ma na nim standardowego miejsca na podpis odręczny. Jeśli dany podmiot chce taki
formularz wypełnić, wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną, to musi
złożyć podpis na dole powiadomienia.
”Lista pytań”››

9.

W jaki sposób należy złożyć CBC-P w formie elektronicznej?
CBC-P w formie elektronicznej można przekazać jako plik w formacie
XML (wzór nr 2017/11/23/4698) za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
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Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowaliśmy też pytania i odpowiedzi dotyczące korzystania z systemu e-Deklaracje.
”Lista pytań”››

10. Który podmiot należy wskazać w CBC-P za 2016 r. (składanym
do końca października 2017 r.) jako jednostkę dominującą,
w sytuacji gdy do sierpnia 2017 r. jednostką dominującą był
podmiot X, a w wyniku przekształceń w ramach grupy od września 2017 r. jednostką dominującą stał się podmiot Y?
Jeśli przez cały 2016 r. jednostką dominującą był podmiot X (zmiana
nastąpiła dopiero w 2017 r.), to podmiot X należy wskazać jako jednostkę dominującą w CBC-P za 2016 r. (składanym do końca października 2017 r.)
”Lista pytań”››

11. Czy CBC-P powinna złożyć jednostka wchodząca w skład grupy
podmiotów objęta konsolidacją metodą praw własności? Czy
analogiczny obowiązek dotyczy jednostek konsolidowanych
metodą proporcjonalną?
Jednostki konsolidowane metodą praw własności nie mają obowiązku
składania CBC-P. Z kolei jednostki konsolidowane metodą proporcjonalną, które są uwzględniane w raporcie CBC-R będą zobowiązane do
złożenia powiadomienia CBC-P.
”Lista pytań”››

12. Jaką nazwę spółki należy podać w CBC-P za 2016 r. jeśli na moment złożenia CBC-P w 2017 r. nazwa ta uległa zmianie?
W CBC-P należy wskazać nazwę spółki aktualną w momencie złożenia
powiadomienia.
”Lista pytań”››

13. Jak należy wypełnić CBC-P w sytuacji, gdy jednostka należy
do dwóch różnych grup zagranicznych (np. każda ma po 50%
udziałów/akcji), które składają sprawozdania skonsolidowane
w swoich krajach (np. grupa A w państwie X, a grupa B w państwie Y) i tam też składają odrębne CBC-R za każdą z grup
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z osobna – który podmiot w takiej sytuacji należy wykazać
jako jednostkę raportującą w CBC-P? Czy należy wskazać oba
te podmioty? W jaki sposób, skoro formularz CBC-P przewiduje
możliwość wpisania tylko jednego podmiotu raportującego?
W pierwszej kolejności należy się upewnić, czy spółka jest konsolidowana w obu grupach (lub w jednej z nich) metodą proporcjonalną.
W takiej sytuacji w powiadomieniu należy wskazać oba podmioty jako
jednostki raportujące. Ze względu na to, że formularz CBC-P nie przewiduje takiej funkcjonalności możliwe są dwie opcje:
•• złożenie powiadomienia w formie papierowej na własnym wzorze
ze wskazaniem dwóch jednostek raportujących (najlepiej wraz z wyjaśnieniem dlaczego wskazywane są dwie jednostki raportujące) –
zachęcamy do stosowania takiego rozwiązania;
•• złożenie dwóch odrębnych CBC-P ze wskazaniem obu jednostek raportujących (w jednym CBC-P jednostkę raportującą z grupy A, a w
drugim CBC-P jednostkę raportującą z grupy B).
Podmiot objęty konsolidacją metodą praw własności nie będzie natomiast zobowiązany do składania CBC-P w zakresie tej grupy.
”Lista pytań”››

14. W formularzu CBC-P polu przeznaczonym na „adres jednostki
składającej powiadomienie” (A.2) nie ma możliwości wpisania
innego kraju niż Polska. Jednak w przypadku jednostki będącej zakładem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych lub ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, niemającej siedziby/adresu zamieszkania na terytorium RP, „krajem” w adresie nie będzie Polska. W jaki sposób
należy zatem wypełnić tę rubrykę w formularzu CBC-P?
Ten problem występował w pierwszej wersji formularza CBC-P. W
obecnej wersji (wzór nr 2017/11/23/4698) już nie występuje. Można
już wskazać adres zagraniczny.
”Lista pytań”››

15. W przypadku gdy zagraniczny podmiot posiada oddział na terytorium Polski, kto jest zobowiązany do złożenia powiadomienia i tym samym, który adres będzie właściwy przy wypełnia14
CBC — Najczęściej zadawane pytania

Ministerstwo Finansów, listopad 2017

mf.gov.pl

CBC — Raportowanie według krajów » Pytania

niu formularza? Czy będzie to zagraniczny adres podmiotu, czy
adres, pod jakim podmiot prowadzi działalność przez oddział
w Polsce?
Jeżeli podmiot prowadzi działalność przez oddział w Polsce i posiada
polski adres, powinien podać adres polski. Jeśli takiego adresu nie ma,
to powinien złożyć powiadomienie papierowe i podać adres zagraniczny.
”Lista pytań”››

16. Czy została zawarta „umowa kwalifikująca” dająca podstawę
do wymiany raportu CBC między Polską a USA (o której mowa
w art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami)? Jeżeli nie, jakie są szanse na zawarcie jej do końca 2017 r.?
Do 31 października 2017 r. taka umowa nie została zawarta. Polska
jest w trakcie negocjacji umowy/porozumienia z przedstawicielami
z USA; liczymy na to, że zostanie ona zawarta przed końcem 2017 r.
Odpowiednia informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej MF.
”Lista pytań”››

17. Biorąc pod uwagę powyższą niepewność co do wejścia w życie
„umowy kwalifikującej” oraz upływający z dniem 31 października br. termin na złożenie powiadomienia CBC-P, czy, kiedy
i jakie powiadomienie powinny składać jednostki wchodzące
w skład grupy podmiotów, której jednostka dominująca ma
siedzibę w USA? Czy należy zakładać, że „umowa kwalifikująca” między Polską a USA zostanie zawarta do końca 2017 r.
i wystarczy złożyć powiadomienia CBC-P ze wskazaniem podmiotu dominującego składającego raport w USA?
Należy odróżnić obowiązek złożenia powiadomienie CBC-P za 2016 r.
od obowiązku złożenia tego powiadomienia za 2017 r., a zatem:
•• w przypadku powiadomienia CBC-P za 2016 r. – jednostki należące
do grupy podmiotów, której jednostka dominująca ma siedzibę
w USA nie mają obowiązku składania powiadomienia CBC-P za ten
rok (o ile CBC-R za 2016 r. nie zostanie złożony przez inną wyzna-
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czoną jednostkę w kraju, z którym Polska zawarła „umowę kwalifikującą” – w takim przypadku należy wskazać tę jednostkę);
•• w przypadku powiadomienia CBC-P za 2017 r. – liczymy na to, że
odpowiednia umowa/porozumienie z przedstawicielami USA zostanie zawarta przed końcem 2017 r. Odpowiednia informacja o tym
zostanie zamieszczona na stronie internetowej MF. W przypadku
zawarcia takiej umowy/porozumienia, jednostka składająca powiadomienie CBC-P będzie mogła wskazać podmiot z USA jako jednostkę raportującą.
”Lista pytań”››
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3.2. Raport CBC-R
18. Czy raport CBC-R za rok 2016 należy złożyć w formie papierowej
czy elektronicznej (w przypadku braku interaktywnego formularza na jaki adres należy wysłać ww. dokument)?
Raport CBC-R, co do zasady, należy złożyć w formie elektronicznej.
”Lista pytań”››

19. Czy na stronie MF będzie dostępny formularz raportu CBC-R,
czy spółka sama powinna przygotować taki dokument w oparciu o wytyczne z rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania?
Tak, wzór raportu CBC-R (wzór nr 2017/11/23/4699) jest już dostępny
(w formacie XSD).
”Lista pytań”››

20. Czy w CBC-R należy wykazać jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, objęte konsolidacją metodą praw własności?
Analogicznie — czy należy wykazać jednostki objęte konsolidacją proporcjonalną?
W CBC-R należy wykazać jednostki objęte konsolidacją metodą pełną (ang. full consolidation) oraz jednostki objęte konsolidacją metodą
proporcjonalną (ang. pro rata consolidation). W CBC-R nie wskazuje
się jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności.
”Lista pytań”››

21. Jakie są ogólne wytyczne dotyczące wypełniania CBC-R?
OECD opublikowało ogólne wskazówki w zakresie wypełniania CBC-R
(wersja z września 2017 r.). Korzystając z ww. wytycznych należy jednak mieć na uwadze przepisy:
•• ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami,
•• rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów
oraz sposobu jej wypełniania,
17
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•• dyrektywy Rady UE 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej
dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
OECD pracuje obecnie nad kolejną edycją wskazówek interpretacyjnych.
”Lista pytań”››
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