
The obligation to prepare the report applies to:
 companies in which the market value of their real property

represents at least 50% of their assets

 tax capital groups irrespective of their revenues

 other CIT payers whose revenues exceed the equivalent of EUR

50 million (as disclosed at the end of the previous calendar

year)

Due date for publication:
 the report should be made public online on the company’s own

www address within 9 months after the date to submit their CIT

annual return

What is to be included in the report:
 a description of the processes used to manage compliance with

tax obligations, including voluntary forms of cooperation with

the national fiscal administration (KAS)

 a description of the taxpayer’s approach to implementing their

tax obligations in Poland, including providing information on

submitted reports regarding Mandatory Disclosure Rules (MDR)

 information on transactions with related entities whose value

exceeds 5% of the balance sheet total (including those exempt

from the obligation to be included in transfer pricing

documentation)

 planned restructuring (including the restructuring concerning

related entities)

 information on submitted applications for: individual tax

rulings, binding rate information (WIS), or binding excise

information (WIA)

 information on tax settlements performed in tax-havens.

Sanctions for failing to comply with the obligation:
 a financial penalty of up to PLN 1 million

How we can help you:
 we will determine the scope of information protected by trade,

industrial, and professional secrecy, or related to the process of

production – these are excluded from the reporting obligation

 we will catalogue and supplement the procedures and

processes of tax risk management

 we will evaluate the significance of transactions and if they

should be included in the reporting obligation, and we will

establish the scope of data that needs to be included in the

report

 we will evaluate the potential impact of planned or commenced

restructuring activities on the amount of the tax liability of the

taxpayer or of its related entities

This information was prepared to advise SK&S’ clients of selected important changes in Polish law, and does not represent legal advice on a specific situation of any client and should not be treated
by clients as such. If you have any questions concerning the legal matters outlined above as they may apply to your business in Poland, please contact the partner in charge of your account.
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Kto ma obowiązek przygotować sprawozdanie:
 spółki w których wartość rynkowa nieruchomości stanowi co

najmniej 50% aktywów

 podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość

przychodów oraz

 inni podatnicy CIT u których wartość przychodów przekracza

równowartość 50 mln EUR (w ujęciu na koniec poprzedniego

roku kalendarzowego)

Do kiedy należy udostępnić:
 sprawozdanie należy publicznie udostępnić na własnej stronie

internetowej w terminie 9 miesięcy od upływu terminu na

złożenie zeznania rocznego CIT

Co zawiera sprawozdanie:
 opis procesów zarządzania wykonywaniem obowiązków

podatkowych, w tym dobrowolnych form współpracy z KAS

 opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków

podatkowych w Polsce, w tym informacja o złożonych

informacjach dot. schematów podatkowych MDR

 informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których

wartość przekracza 5% sumy bilansowej (w tym zwolnionych

z obowiązku objęcia dokumentacją cen transferowych)

 planowane działania restrukturyzacyjne (w tym także dotyczące

podmiotów powiązanych)

 informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji

podatkowych, WIS, WIA

 informacje o rozliczeniach podatkowych dokonywanych w tzw.

rajach podatkowych

Sankcja za niedopełnienie obowiązku:
 kara pieniężna do 1 mln PLN

Jak możemy pomóc:
 ustalimy zakres informacji objętych tajemnicą handlową,

przemysłową i zawodową lub związanych z procesem produkcji,

które podlegają wyłączeniu z raportowania

 skatalogujemy oraz uzupełnimy procedury i procesy

zarządzania ryzykiem podatkowym

 ocenimy istotność transakcji z podmiotami powiązanymi

w kontekście obowiązku ich raportowania oraz ustalimy zakres

koniecznych danych do uwzględnienia w sprawozdaniu

 ocenimy ewentualny wpływ planowanych lub podejmowanych

działań restrukturyzacyjnych na wysokość zobowiązań

podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
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If you have any questions related to the above issues, please do

not hesitate to contact SK&S’ Tax Team.
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