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Nr dokumentu
INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW
Podstawa prawna:
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106), zwanej dalej „ustawą”
Składający:
Jednostka raportująca, o której mowa w art. 82 pkt 4 ustawy, na podstawie art. 83 ust. 1 albo art. 84 ust. 1 ustawy
Termin składania:
12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, o którym mowa w art. 82 pkt 8 ustawy
Miejsce składania:
Ministerstwo Finansów
za okres
A. DANE PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO INFORMACJĘ O GRUPIE PODMIOTÓW
B. DANE POLSKIEJ JEDNOSTKI RAPORTUJĄCEJ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
B.2. ADRES SIEDZIBY 
C.1. INFORMACJA CBC
C.2. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY PODMIOTÓW, WYKAZANE WEDŁUG REZYDENCJI PODATKOWEJ 
C.3. LISTA JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY PODMIOTÓW WEDŁUG REZYDENCJI PODATKOWEJ
C.3.1. DANE JEDNOSTKI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GRUPY PODMIOTÓW
DANE IDENTYFIKACYJNE 
ADRES SIEDZIBY
D. DODATKOWE INFORMACJE LUB WYJAŚNIENIA
2.0.02
INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW
info.e-deklaracje@mf.gov.pl
13.02.2018
Departament Informatyzacji
Ministerstwo Finansów
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