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Szanowni Państwo! 
 
Poniżej mamy przyjemność przesłać Państwu informację o aktualnościach podatkowych - w tym 
wydaniu biuletynu przypominamy Państwu o nowych obowiązkach raportowych w 2021 r.: 

o podawaniu do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej oraz  

o obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji 
realizowanych z kontrahentem, który dokonuje jakichkolwiek rozliczeń z „podmiotem 
rajowym”. 

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt. 

Strategia podatkowa 

→ 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nakładające na podatników CIT obowiązek 
sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 
podatkowej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, podatnicy są zobowiązani do 
sporządzenia i opublikowania informacji o strategii już za rok 2020, w terminie do 31 
grudnia 2021 r.  

→ Obowiązek dotyczy firm, u których wartość rocznego przychodu przekroczyła równowartość 
50 mln EUR. 

→ Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać publikowana w języku 
polskim na stronie internetowej podatnika w terminie do końca 12 miesiąca następującego 
po zakończeniu roku podatkowego (31 grudnia 2021 r. dla roku kalendarzowego 2020).  

→ Podatnik jest również zobowiązany do elektronicznego przekazania do urzędu skarbowego 
informacji o adresie tej strony internetowej. Jeśli tego nie zrobi, może podlegać karze 
pieniężnej w wysokości do 250 000 PLN. 

→ Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna m.in. zawierać: 

o informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 
dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych, 

o informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych 
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Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, 
z podziałem na podatki, których dotyczą, 

o informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, 

o informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych i wiążących 
informacji akcyzowych i inne.  

 

Oświadczenie o braku rozliczeń z „podmiotem rajowym” 

→ Od 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zobowiązani 
są podatnicy dokonujący nie tylko bezpośrednich transakcji z podmiotem „z raju 
podatkowego” (o rocznej wartości powyżej 100 tys. PLN), ale również dokonujący  transakcji 
o rocznej wartości powyżej 500 tys. PLN z każdym innym kontrahentem (również 
niepowiązanym), jeżeli taki kontrahent prowadzi transakcje z podmiotem z „raju 
podatkowego”. 

→ Podatnicy realizujący transakcje z kontrahentem (powiązanym i niepowiązanym) na kwotę 
przewyższającą 500 tys. PLN rocznie powinni więc każdorazowo sprawdzić czy kontrahent 
taki nie prowadzi transakcji z podmiotem z „raju podatkowego”. Jest to niezbędne w celu 
ustalenia czy transakcja realizowana między podatnikiem a takim kontrahentem będzie 
podlegała obowiązkom dokumentacyjnym w ramach dokumentacji cen transferowych. 

→ Zgodnie z projektem objaśnień zaprezentowanym przez Ministerstwo Finansów, w tym celu 
należałoby uzyskać m.in. oświadczenie od kontrahenta o tym, czy dokonuje on rozliczeń z 
podmiotem z „raju podatkowego”. 

→ Oświadczenie złożone na piśmie należy uzyskać po zakończeniu roku podatkowego 
podatnika.  

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub wątpliwości 
uprzejmie proszę o kontakt.  
 
Z poważaniem 
 
Juliusz Wojciechowski 
wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942 
 
tel: (61) 88 42 000 
fax: (61) 88 42 001 
mobile: 502 517 093 
e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl 
 
Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania 
jakichkolwiek transakcji lub podejmowania decyzji, bez uzyskania profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuacji 
indywidualnego podatnika. 

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania 
podjęte w wyniku powyższych informacji.  
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