
  

 

 

 

 

 

Na stronie e-Deklaracje na Portalu 
Podatkowym Ministerstwa Finansów 
zostały opublikowane interaktywne 
formularze CBC-P za lata 2016 
i 2017 dotyczące powiadomienia 
w zakresie obowiązku przekazania 
informacji o grupie podmiotów  
(tzw. Country-by-Country).  

Formularz za rok 2016 (do złożenia 
co do zasady do końca października) 
jest dostępny na stronie 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-
deklaracje/formularze/inne. 

Pod tym samym adresem jest  
dostępny formularz za rok 2017 
(składany co do zasady do końca 
bieżącego roku).  

 

Wypełniony formularz można 
złożyć drogą elektroniczną 
za pośrednictwem systemu  
e-Deklaracje z wykorzystaniem 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.  

Przypominamy, że powiadomienie 
można też przesyłać w formie 
zwykłego pisma na adres: 

Ministerstwo Finansów 
Departament Poboru Podatków 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

W tym przypadku, powiadomienie 
powinno zawierać następujące 
informacje: 

• dane adresowe i identyfikacyjne, 
w tym: nazwę, adres i NIP 
jednostki składającej 
powiadomienie; 

• dane adresowe i identyfikacyjne, 
w tym: nazwę, adres i TIN 
jednostki raportującej; 

• wskazanie roku obrotowego, 
za który będzie przekazywana 
informacja o grupie podmiotów; 

• państwo lub terytorium, w którym 
zostanie przekazana informacja 
o grupie podmiotów. 

W przypadku wszelkich pytań 
pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Październik 2017 

Interaktywne formularze CBC-P za lata 2016 i 2017 już dostępne 
na stronie Ministerstwa Finansów 

W dniu 23 października na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym, Ministerstwo Finansów  
opublikowało interaktywne formularze CBC-P za lata 2016 i 2017. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne


Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian 
zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są 
wciąż aktualne.  
Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.  
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W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą 
ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny 
system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać 
inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio 
na wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji 
na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje. 
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