z dnia

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
2015 r. (poz.
)

TABELA NR 1 PODSUMOWANIE ALOKACJI DOCHODU, PODATKÓW I DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ WG JURYSDYKCJI
PODATKOWYCH [OVERVIEW OF ALLOCATION OF INCOME, TAXES AND BUSINESS ACTIVITIES BY TAX JURISDICTION]

Jurysdykcja
podatkowa
[Tax
Jurisdiction]

Przychody [Revenues]
Podmioty Podmioty
niezależne powiązane
[Unrelated [Related
Party]
Party]

Nazwa przedsiębiorstwa wielonarodowego [Name of the MNE group]:
Rok podatkowy, którego dotyczy sprawozdanie [Fiscal year concerned]:
Zysk (strata)
Zapłacony
Wyliczony
Kapitał
Niepodzielony
przed
podatek
podatek
zakładowy zysk z lat
Suma
ubiegłych
[Total] opodatkowaniem dochodowy dochodowy [Stated
[Profit (Loss)
[Income
– bieżący
Capital]
[Accumulated
Before Income
Tax Paid
rok [Income
earning]
Tax]
(on cash
Tax
basis)]
Accrued –
Current
Year]

Liczba
pracowników
[Number of
Employees]

Aktywa
trwałe inne
niż gotówka i
jej
odpowiedniki
[Tangible
Assetes other
than Cash
and Cash
Equivalents]

1

Proszę określić rodzaj aktywności podmiotu powiązanego w Tabeli nr 3 Dodatkowe Informacje [Please Specify the nature of the activity of the Constituent Entity in the
„Additional Information” Section ]
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Inne1 [Other]

Posiadanie akcji i innych praw
własności w spółkach [Holding
Shares or other equity instruments]
Zawieszona działalność [Dormant]

Regulowane usługi finansowe
[Regulated Financial Services]

Finansowanie wewnętrzne w ramach
przedsiębiorstwa wielonarodowego
[Internal Group Finance]

Świadczenie usług dla podmiotów
niezależnie [Provision of Services to
unrelated parties]

Usługi administracyjne, zarządcze
lub wsparcia [Administrative,
Management or Support Services]

Sprzedaż, marketing i dystrybucja
[Sales, Marketing and Distribution]

Produkcja i przetwórstwo
[Manufacturing or Production]

Zakupy i zaopatrzenie [Purchasing
or Procurement]

Posiadanie lub zarządzanie
wartościami niematerialnymi
[Holding or Managing intellectual
property]

Badania i rozwój [Research and
Development]

Nazwa przedsiębiorstwa wielonarodowego [Name of the MNE group]:
Rok podatkowy, którego dotyczy sprawozdanie [Fiscal year concerned]:
Jurysdykcja Podmioty
Jurysdykcja
Główne aktywności biznesowe [Main business actitvity(ies)]
podatkowa
powiązane
podatkowa jednostki
[Tax
mające
organizacyjnej lub
Jurisdiction] rezydencję
spółki, jeżeli jest inna
podatkową
niż jurysdykcji
w danej
podatkowej
jurysdykcji wynikającej z
podatkowej rezydencji
[Constituent podatkowej [Tax
Entities
Jurisdiction of
resident in
organisation or
the Tax
incorporation if
Jurisdiction] different from Tax
Jurisdiction of
Residence]

Ubezpieczenia [Insurance]

TABELA NR 2 LISTA WSZYSTKICH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA
WIELONARODOWEGO WYMIENIONE PRZY AGREGACJI WG JURYSGYKCJI PODATKOWYCH [LIST OF ALL THE CONSTITUENT
ENTITIES OF THE MNE GROUP INCLUDED IN EACH AGGREGATION PER TAX JURISDICTION]

TABELA NR 3 DODATKOWE INFORMACJE [ADDITIONAL INFORMATION]
Nazwa przedsiębiorstwa wielonarodowego [Name of the MNE group]:
Rok podatkowy, którego dotyczy sprawozdanie [Fiscal year concerned]:
Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia uważane za niezbędne lub ułatwiające zrozumienie obowiązkowych informacji przedstawionych w sprawozdaniu
sporządzanym w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz w celu wymiany informacji z właściwymi
władzami państw obcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [Please include any further brief information or explanation you consider
necessary or that would facilitate the understanding ot hte compulsory information provided in the country-by-country report]:
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