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Pierwsze uproszczone sprawozdania
CIT/TP muszą trafić do fiskusa
już w przyszłym roku

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 10 mln euro
muszą dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie
w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Pierwsze takie dokumenty powinny trafić
do skarbówki już w przyszłym roku.
Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym
pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów
w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Ważne:
Formularz CIT/TP stanowi załącznik do rocznej deklaracji dotyczącej podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Raportowanie według krajów (Country-by-Country Reporting)
Kolejnym nowym obowiązkiem dokumentacyjnym jest konieczność przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej.
Obowiązek składania informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów dotyczy podmiotów z grup kapitałowych:
 sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, i
 prowadzących działalność transgraniczną, oraz
 które osiągnęły skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy powyżej 750 mln euro.
Informację o grupie podmiotów należy, co do zasady, złożyć w terminie 12 miesięcy od końca roku
sprawozdawczego.
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Powiadomienie
Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi w Polsce
działalność przez zagraniczny zakład, za pomocą formularza CBC-P DODATKOWO powiadamia Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, że:
 jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów albo
 wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.
Formularz CBC-P, w odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się
po 31 grudnia 2015 r., jednak nie później niż przed 1 stycznia 2017 r. należy złożyć w ciągu 10 miesięcy
od końca tego roku obrotowego.
Natomiast za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. powiadomienie powinno nastąpić
najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.

Uwaga: Możliwe sankcje
Jednostki, które nie wywiążą się z obowiązków raportowania, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości do 1 mln zł (w zależności od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki
i możliwości finansowych), nakładanej w drodze decyzji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Ponadto ten kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, składa nieprawdziwą informację dla celów
informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, podlega karze grzywny do 240
stawek dziennych.
Ważne:
Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dotyczą roku obrotowego rozpoczynającego
się po 31 grudnia 2015 r.
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Warto postawić na sprawdzonego Partnera
Jeśli nie wiecie Państwo jak przygotować stosowne dokumenty zapraszamy do kontaktu z doradcami BDO. Jesteśmy Zespołem Ekspertów pracującym w międzynarodowym środowisku z bogatymi
doświadczeniem i praktyką. Przeanalizujemy Państwa przypadek i przedstawimy najlepsze, rekomendowane dla Państwa rozwiązanie. Podpowiemy, jak właściwie wywiązywać się z nowych obowiązków,
służąc bieżącym doradztwem.
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Marek Sporny
Senior Tax Manager,
doradca podatkowy,
Dział Doradztwa Podatkowego BDO,
biuro w Poznaniu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku prawo, a także podyplomowych studiów
z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Od 2007
roku wpisany na listę doradców podatkowych.
Pracę zawodową rozpoczął w 2004 roku w dziale doradztwa podatkowego Rödl & Partner, gdzie
zaangażowany był w międzynarodowe projekty
z zakresu opodatkowania przedsiębiorców. Od 2012
roku kieruje praktyką doradztwa podatkowego BDO
w Poznaniu. Odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni
kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami,
uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością BDO
w zakresie doradztwa podatkowego, a także nadzór nad
zespołem doradztwa podatkowego.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług.
Autor publikacji w prasie fachowej oraz wykładowca
szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Emilia Wolnowska
Senior Consultant,
doradca podatkowy,
Dział Doradztwa Podatkowego BDO,
biuro w Poznaniu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku prawo, a także podyplomowych studiów
z zakresu rachunkowości prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Emilia jest doradcą podatkowym posiadającym również certyfikat
księgowy przyznany przez Ministra Finansów.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując
w renomowanych spółkach audytorskich oraz
zajmujących się doradztwem podatkowym,
a także jako wewnętrzny specjalista ds. podatkowych w spółce z sektora ropy i gazu. Jest
doświadczonym szkoleniowcem oraz wykładowcą uczelni wyżej.
Specjalizuje się głównie w podatku od towarów
i usług. Uczestniczy również w projektach z zakresu
podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.
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