Październik 2017

Kto musi złożyć informację
o raportowaniu CbC?

Do końca października polscy podatnicy należący do dużych grup
kapitałowych muszą zawiadomić Szefa KAS o tym, kto i w jakim państwie jest
zobowiązany do złożenia raportu „CbC” za 2016 rok.

Duże międzynarodowe grupy kapitałowe (o skonsolidowanych przygodach powyżej
750 mln EUR) zobowiązane są składać tzw. raport o grupie podmiotów (tzw. Countryby-Country Report, w skrócie „CbC”). Do złożenia raportu zobligowana jest
wyznaczona przez grupę „jednostka raportująca”, zazwyczaj jest to spółka
dominująca.
Polskie spółki należące do takich grup muszą zawiadomić Szefa KAS, o jednostce
składającej raport w ramach grupy oraz wskazać państwo lub terytorium, w
którym zostanie on przekazany. Termin na składanie powiadomień zasadniczo
upływa z końcem roku, jednak dla roku 2016 termin na złożenie takiego
powiadomienia przypada na ostatni dzień października 2017 roku.
Powiadomienie można składać pisemnie na adres Ministerstwa Finansów lub też w
formacie elektronicznym (wzór dokumentu dostępny jest na platformie ePUAP jako
wzór nr 2017/10/09/4487 pod tym linkiem).
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Jeżeli polska spółka jest jednostką dominującą lub wyznaczoną jednostką
raportującą w Grupie, to musi złożyć sama raport CbC. Musi to zrobić w terminie 12
miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. W takim
przypadku nie ma obowiązku składania ww. zawiadomienia.
Dodatkowo, polski podmiot niebędący jednostką dominującą musi złożyć raport CbC,
jeżeli – mówiąc w uproszczeniu – jego grupa spełnia ustawowe wymogi (m.in. w
zakresie skonsolidowanych przychodów), ale jednostka dominująca nie ma
obowiązku składania raportu „u siebie” lub gdy polskie organy skarbowe nie mają
możliwości wymiany informacji z państwem jednostki, która składa raport CbC.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wymogami dotyczącymi raportowania CbC, bądź
innymi zagadnieniami podatkowymi, zapraszamy do kontaktu.
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