
1. Należy powiadomić Szefa 
KAS, że spółka polska 
zobowiązana jest do 
opracowania informacji 
o grupie podmiotów
2. Należy przekazać 
Szefowi KAS informacje  
o grupie podmiotów

NIE

1. Należy 
powiadomić Szefa 
KAS o tym, który 
podmiot sporządzać 
będzie informację  
o grupie podmiotów

TAK

TAK NIE

TAK

Czy spółka polska jest jednostką dominującą w grupie? 

1. Należy powiadomić Szefa KAS, że spółka polska zobowiązana jest 
do opracowania informacji o grupie podmiotów
2. Należy przekazać Szefowi KAS informacje o grupie podmiotów

Czy spółka polska została wyznaczona przez grupę jako jednostka 
zobowiązana do opracowania informacji o grupie ?

NIE

Czy spółka dominująca w grupie sporządza informację o grupie podmiotów?

TAK NIE

Czy inna jednostka należąca do grupy kapitałowej została wyznaczona przez grupę 
do opracowania informacji o grupie?

1. Należy powiadomić 
Szefa KAS, że spółka 
polska zobowiązana 
jest do opracowania 
informacji o grupie 
podmiotów
2. Należy przekazać 
Szefowi KAS 
informacje o grupie 
podmiotów

Czy państwo lub terytorium spoza Unii Europejskiej wymaga 
przekazania informacji o grupie podmiotów oraz zawarło 

kwalifikującą umowę której stroną jest RP ?
oraz

Czy państwo lub terytorium spoza Unii Europejskiej nie 
powiadomiło RP o zawieszeniu automatycznej wymiany 

informacji o grupach podmiotów oraz zostało powiadomione,
 że jednostka ta została wyznaczona przez grupę podmiotów 

do przekazania informacji o grupie podmiotów ?

TAKNIE

Czy państwo lub terytorium, w którym jednostka 
dominująca danej grupy kapitałowej ma siedzibę lub 

zarząd zawarło kwalifikującą umowę między właściwymi 
organami, której stroną jest RP ?

lub
Czy państwo lub terytorium, w którym siedzibę lub zarząd 

ma jednostka dominująca danej grupy kapitałowej nie 
zawiesiło automatycznej wymiany informacji  

i wywiązywało się z automatycznego przekazywania RP 
posiadanych przez nie informacji o grupach podmiotów,  
w których skład wchodzą jednostki mające siedzibę lub 

zarząd na terytorium RP ?

1. Należy 
powiadomić Szefa 
KAS o tym, który 
podmiot sporządzać 
będzie informację 
o grupie podmiotów

TAK

1. Należy powiadomić 
Szefa KAS, że spółka 
polska zobowiązana 
jest do opracowania 
informacji o grupie 
podmiotów
2. Należy przekazać 
Szefowi KAS 
informacje o grupie 
podmiotów

NIE

Czy grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ?
oraz

Czy w skład grupy wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych 
państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie 

lub terytirium prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub 
terytiorium ?

oraz
Czy skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 

progową 750.000.000 EUR ?

Brak obowiązku sporządzania informacji o 
grupie podmiotów powiązanych

NIE

TAK


