INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
GDAŃSKIEJ STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J. PIŁSUDSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK PODATKOWY 2020
(okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.)
przygotowana w celu realizacji obowiązku określonego w art. 27c ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
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1.Definicje
W niniejszej strategii podatkowej przyjęto następujące definicje:
Spółka

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1, posiadająca NIP 583-000-11-84;

OrdPod

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1325 ze zm.);

Ustawa CIT

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.);

Ustawa VAT

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 685 ze zm.);

Ustawa PCC

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynnosci
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 815 ze zm.);

PodLok

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.);

Ustawa PIT

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.);

WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny;

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny;

DKIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

RachU

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 217).

2.Wstęp
Dynamicznie i ciągle zmieniające się otoczenie prawnopodatkowe Spółki nie tylko w sferze
legislacyjnej jak również, co nie mniej istotne, w sferze wykładni przepisów z zakresu prawa
podatkowego, skutkuje koniecznością wprowadzenia w Spółce jednolitych procedur
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniających prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych Spółki i ich terminową
realizację. Przyjęcie i realizacja strategii podatkowej przez Spółkę, której elementem są
procedury zarządzania ryzkiem podatkowym, służy nie tylko spełnieniu przez Spółkę ciążących
na niej obowiązków podatkowych ale zapewnia również realizację strategii gospodarczej
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Spółki, która może być realizowana bez zakłóceń będących wynikiem wystąpienia
potencjalnych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki.
3.Strategia gospodarcza realizowana przez Spółkę
Strategia gospodarcza Spółki, będąca planem określającym środki i działania niezbędne dla
wykonania planu przychodów w segmencie remontów i przebudów statków oraz rentowności
sprzedaży i produktywności zaangażowanych aktywów Spółki, uwzględnia zarówno czynniki
zewnętrzne w postaci szeroko rozumianego otoczenia rynkowego jak również wewnętrzne, w
szczególności

w

zakresie

posiadanych

aktywów,

możliwości

pozyskiwania

wykwalifikowanych pracowników, dokonywania zakupów infrastruktury jak również
zarzadzania ryzykiem prowadzonej działalności, którego występowanie ma negatywny wpływ
na możliwości realizacji wspominanych celów. W zakresie tego ostatniego czynnika,
wprowadzenie w Spółce strategii podatkowej, której elementem jest procedura zarządzania
ryzykiem podatkowym, wpisuje się w strategię gospodarczą Spółki. Otoczenie rynkowe Spółki,
które podlega zmianom z uwagi na okoliczności zewnętrzne takie jak globalne procesy
gospodarcze, sytuacja polityczna czy też zmiany klimatyczne, na które wpływ Spółki jest
ograniczony, jest podstawową determinantą strategii gospodarczej Spółki. Ponieważ około
80% wartości światowego handlu odbywa się drogą morską a funkcjonowanie przemysłu
stoczniowego jest istotne również dla utrzymania światowego bezpieczeństwa, chociażby w
odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw (transport takich
surowców jak ropa naftowa czy gaz ziemny), otoczenie rynkowe Spółki musi być rozpatrywane
w aspekcie globalnym. Biorąc pod uwagę te okoliczności, Spółka działa w branży o globalnym
charakterze o wysokim stopniu konkurencyjności. W ramach otoczenia rynkowego Spółki
występują zarówno czynniki pozytywne jak i czynniki negatywne dla działalności Spółki.
Wśród czynników pozytywnych wskazać można, w szczególności:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego]

Wśród czynników negatywnych wskazać można, w szczególności:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego]

Biorąc pod uwagę wskazane czynniki, strategii gospodarcza Spółki, mającą zapewnić
osiągnięcie przez Spółkę zakładanych celów biznesowych, skupia się, w szczególności, na
następujących zadaniach:

3

 rozwój akwizycji oraz kontraktacji celem realizacji planów sprzedaży oraz penetracji
nowych nisz rynkowych;
 zakontraktowanie remontów i przebudów statków zapewniających wzrost sprzedaży
rok do roku;
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego]

Niezwykle istotnym elementem strategii gospodarczej Spółki są działania w obszarze finansów,
które warunkują prawidłowy stan finansów Spółki i w związku z tym przekładającej się wprost
na możliwość realizacji celów biznesowych Spółki.
W tym zakresie strategia gospodarcza Spółki skupia się, w szczególności, na następujących
zadaniach:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego]

Tak zakreślona strategia gospodarcza Spółki determinuje przyjętą niniejszym dokumentem
strategię podatkową służąca realizacji celów biznesowych Spółki.
4.Ogólne założenia strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę
Strategia podatkowa realizowana przez Spółkę stanowi nie tylko element wspomagający jej
strategię gospodarczą i mający swoje źródło w tej strategii ale również jest wyrazem koncepcji
odpowiedzialności społecznej Spółki przejawiającej się realizacją ciążących na Spółce
obowiązków podatkowych zgodnie z prawem. Zasady sprawiedliwość społecznej wymagają
bowiem od Spółki postępowania mającego na celu prawidłową realizację obowiązków
podatkowych Spółki, przejawiającą się w szczególności poprzez prawidłowe wykazywanie i
realizowanie obciążeń fiskalnych wynikających ze zobowiązań podatkowych powstających w
Spółce. Strategia gospodarcza Spółki, która realizowana jest w celu osiągnięcia zamierzeń
biznesowych w postaci wykonania planu przychodów w segmencie remontów i przebudów
statków oraz rentowności sprzedaży i produktywności zaangażowanych aktywów Spółki,
realizowana jest przy pomocy środków w sferze gospodarczej a nie podatkowej. Innymi słowy,
Spółka nie zwiększa swojej rentowności poprzez podejmowanie działań optymalizacyjnych w
sferze podatków zarówno w aspekcie tworzenia struktur optymalizacyjnych jak i
wykorzystywania luk w przepisach prawa podatkowego, których stosowanie mogłoby
zmniejszy obciążenia podatkowe Spółki. Spółka nie podejmuje również w sferze podatków
działań o charakterze wyprzedzającym zmierzających do takiego ustalenia przebiegu danej
transakcji
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przeprowadzenia. Spółka działa na wysoce konkurencyjnym rynku międzynarodowym gdzie
klienci Spółki podejmują decyzje o zleceniu remontu lub przebudowy statku wyłącznie ze
względu na jakość usług świadczonych przez Spółkę i jej reputację. Jakiekolwiek działania
Spółki mające na celu wykorzystanie kontraktów z klientami do działań optymalizacyjnych w
sferze podatków skutkowałoby nie tylko obniżeniem reputacji Spółki, co z kolei wiązałoby się
z zagrożeniem możliwości realizacji przez Spółkę celów gospodarczych ale stanowiłoby
zaprzeczenie koncepcji odpowiedzialności społecznej realizowanej przez Spółkę. Również z
tego powodu Spółka zarządzając ryzykiem walutowym podejmuje działania wyłącznie w celu
zabezpieczenia ryzyka wynikającego wyłącznie z kontraktów denominowanych w walutach
obcych i zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami obowiązującymi w Spółce działalność
spekulacyjna w zakresie zabezpieczania ryzyk walutowych jest zabroniona. Strategia
podatkowa Spółki ma zatem uwzględniać i wspierać przyjętą w Spółce strategię gospodarczą i
w związku z tym jest strategią, którą można określić jako konserwatywną. Jednakże
konserwatywna strategia podatkowa w Spółce, mająca na celu prawidłowe wypełnienie przez
Spółkę wszystkich obowiązków wynikających z zakresu opodatkowania oraz unikania sporów
z organami podatkowymi, nie oznacza bierności Spółki w sferze podatków. Strategia ta zakłada
bowiem, w ramach procedur zarządzania ryzykiem podatkowym, aktywną rolę Spółki w
zakresie bieżącego monitorowania wykładni przepisów prawa podatkowego dokonywanej
przez organy podatkowe i sądy administracyjne w celu kontroli poprawności wykładni
stosowanej przez Spółkę, prawidłowego rozpoznawania skutków podatkowych wynikających
z realizacji kontraktów w zakresie remontów i przebudów statków oraz wykorzystywania
instytucji indywidualnej interpretacji prawa podatkowego celem uzyskania prawidłowej
wykładni konkretnych przepisów prawa podatkowego

do

stosowania w Spółce.

Podsumowując, istotą przyjętej w Spółce strategii podatkowej jest zapewnienie bezpieczeństwa
Spółki w sferze podatków poprzez prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych Spółki i ich
terminową realizację.
5.Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniających ich prawidłowe wykonanie
5.1.Rola organu zarządzającego
Organem zarządzającym w Spółce jest zarząd, w skład którego wchodzą następujące osoby:
i.

Prezes Zarządu – Michał Habina;
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ii.

Członek Zarządu do spaw przebudów – Marek Sokołowski;

iii.

Członek Zarządu do spaw remontów – Marcin Seroka;

iv.

Członek Zarządu do spaw wykonawstwa – Sławomir Ostrowski

Prezes Zarządu Spółki, jako organu kolegialnie odpowiedzialnego za zarzadzanie Spółką, w
tym w szczególności za zarzadzanie strategią i ryzkiem wynikającym z działalności Spółki,
sprawuje w ramach tego organu nadzór nad sprawozdawczością podatkową i rozliczenia
podatkowe Spółki zgodnie z § 23 ust. 5 lit. a) Regulaminu Organizacyjnego Spółki. Prezes
Zarządu Spółki zapewnia prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych Spółki poprzez
nadzór wykonania poszczególnych zadań i kompetencji oraz kontrolę ich prawidłowego
wykonywania. Zarówno Główny Księgowy Spółki jak i Dyrektor ds. Finansowych
odpowiadają bezpośrednio przed Prezesem Zarządu za wykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniając ich prawidłowe wykonanie, w
ramach zakresu przedstawionego w dalszej części niniejszej strategii podatkowej.
5.2.Rola Głównego Księgowego
Podstawowym zadaniem Głównego Księgowego jest nadzór nad komórkami, które
odpowiadają za prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych przez Spółkę w zakresie
poszczególnych podatków gdzie Spółka występuje w roli podatnika lub płatnika. Celem tego
nadzoru jest wykonywanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W zakresie zarządzania

wykonywaniem obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, zakres nadzoru pełnionego przez Głównego
księgowego jest następujący:
 nadzór nad zgodnością działalność Spółki z przepisami prawa podatkowego;
 nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
 nadzór nad prawidłowa ewidencja księgową;
 nadzór nad majątkiem Spółki w zakresie ewidencji, wartości, amortyzacji środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 nadzór nad rozliczaniem faktur i kosztów Spółki;
 nadzór nad sprawami płacowo-kadrowymi oraz ubezpieczeniami społecznymi;
 nadzór nad prawidłowym rozliczaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
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 nadzór nad rozliczaniem delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
Główny Księgowy ma następujące obowiązki wynikające z procedury zarządzania ryzykiem
podatkowym Spółki:
 monitorowanie zmian obowiązujących przepisów w zakresie podatku od czynnosci
cywilnoprawnych i ich wykładni;
 dokonywanie oceny skutków dla Spółki wynikających ze zmian przepisów
podatkowych lub ich wykładni (nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz cła);
 podejmowanie decyzji o zmianie wykładni przepisów podatkowych stosowanych przez
Spółkę na podstawie uzyskanej od podległych Działów informacji o rozbieżnościach
pomiędzy wykładnią tych przepisów stosowanych przez Spółkę a wykładnią organów
podatkowych lub sądów administracyjnych (nie obejmuje podatku od nieruchomości
oraz cła);
 w przypadku kontroli podatkowej (celno-skarbowej), czynnosci sprawdzających lub
postępowania podatkowego w Spółce:
a) składanie wyjaśnień oraz udzielanie odpowiedzi,
b) przekazywanie dokumentów,
c) zapewnienie terminowości składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów,
d) przygotowanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów,
e) przygotowanie odwołań od decyzji (postanowień),
f) przygotowanie skarg do sądów administracyjnych;
 wypełnienie obowiązków podatkowych Spółki w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług
(VAT),

podatku

od

czynnosci

cywilnoprawnych,

podatku

akcyzowego,

obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wynikających z realizacji
kontraktów;
 podejmowanie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej;
 weryfikacja ceny transferowej jako ceny rynkowej;
 weryfikacja uzyskanych od podległych Działów informacji w zakresie podlegania
Spółki przepisom o cenach transferowych i przygotowanie dokumentacji cen
transferowych, oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji oraz deklaracji TPR-C;
 wspieranie Prezesa Zarządu w zakresie wypełnienia przez Spółkę obowiązków w
zakresie schematów podatkowych.
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Główny Księgowy deleguje na poszczególne podległe Działy następujące szczegółowe zadania
i obowiązki w zakresie identyfikowania i realizowania obowiązków podatkowych (w podziale
na poszczególne podatki):
Podatek dochodowy od osób prawnych
Zakres zadań i obowiązków






















Kompleksowe prowadzenie zagadnień cen transferowych.
Kompleksowe prowadzenie zagadnień podatku u źródła.
Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz
przepisami podatkowymi.
Ewidencja środków trwałych, przedmiotów nietrwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencja zapasów i obrotu materiałowego.
Ewidencja i rozliczanie inwestycji.
Sporządzanie i uzgadnianie odpisów amortyzacyjnych
oraz planów amortyzacji.
Terminowe
rozliczanie
zakupów
materiałów,
sporządzanie wykazów dostaw niefakturowanych i
materiałów w drodze.
Wyprowadzanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów.
Terminowa analiza
zobowiązań z zakresu zakupu
materiałów oraz ewentualna ich windykacja.
Rzetelne uzgadnianie stanów ilościowych zapasów i
obrotu materiałowego z magazynami i wydziałami.
Kontrola analitycznego zestawienia zakupionych
materiałów z fakturami.
Bieżąca
kontrola
faktur
zewnętrznych
obrotu
materiałowego i gotówkowego.
Otwieranie zleceń produkcji podstawowej i pomocniczej
oraz prowadzenie katalogu zleceń.
Prowadzenie rejestrów rozrachunków z tytułu weksli i
faktoringu.
Analiza rozrachunków w zakresie sprzedaży krajowej.
Bieżące naliczanie i analiza odsetek za zwłokę od
należności krajowych.
Rozliczanie kompensat.

Dział odpowiedzialny za
prawidłową identyfikację i
realizację obowiązków
podatkowych
Dział księgowości głównej
(RG)

Dział księgowości majątkowej
(RM)

Dział sprzedaży
(RS)

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakres zadań i obowiązków

Dział odpowiedzialny za
prawidłową identyfikację i
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realizację obowiązków
podatkowych
Dział
księgowości
głównej
Ewidencja i analiza rozrachunków z pracownikami,
(RG)
dostawcami
oraz
budżetem
ze
szczególnym
uwzględnieniem terminowości dokonywanych rozliczeń.
Rozliczanie i analiza wynagrodzeń pracowników oraz
potrąceń związanych z tymi wynagrodzeniami.
Rejestracja i analiza dokumentów Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
Terminowe
rozliczanie
służbowych
delegacji
zagranicznych.
Terminowe rozliczanie narzutu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
Uzgadnianie funduszu płac oraz związanych z nim
zobowiązań o charakterze podatkowym.
Dział zatrudnienia i płac
Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Spółki.
(RP)
Obliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o
dzieło.
Naliczanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych,
rehabilitacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Sporządzanie zestawień potrąceń z list płac oraz poleceń
przelewów z list płac.
Prowadzenie kont osobowych pracowników zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Obliczanie zasiłków chorobowych oraz prowadzenie
kartoteki zasiłków chorobowych.
Terminowe sporządzanie deklaracji ZUS zgodnych z
ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
Terminowe
sporządzanie
deklaracji
podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Wypełnianie wniosków pracowników odchodzących na
emerytury i renty oraz wystawianie zaświadczeń na
potrzeby instytucji.
Naliczanie i rozliczanie wypłat nagród za osiągnięte
wyniki.
Terminowe i rzetelne sporządzanie rozliczeń rocznych
podatku dochodowego od osób fizycznych w imieniu
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy.
Kontrola wynagrodzeń.
Dział Kasa
Kompleksowa obsługa zagadnień dotyczących krajowych
i zagranicznych podróży służbowych.
Podatek od towarów i usług (VAT)
Zakres zadań i obowiązków

Dział odpowiedzialny za
prawidłową identyfikację i
9




















Uzgadnianie
rejestrów
VAT
w
zakresie
ewidencjonowanych dokumentów.
Bieżący dekret faktur sprzedaży materiałów, usług
remontowych, dzierżaw i złomu.
Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzonych
rejestrów VAT, kontrola zgodności dokumentów
wewnętrznych i zewnętrznych z Ustawą VAT.
Rzetelna kontrola prawidłowości dokumentów w zakresie
podatku od towarów i usług (VAT).
Rzetelne i terminowe sporządzanie deklaracji (pliku
JPK_VAT).
Bieżące sporządzanie plików JPK_VAT z zakresu
wyciągów bankowych.
Nadzór nad prawidłowością prowadzenia rejestrów VAT.
Bieżące sporządzanie plików JPK_VAT z zakresu obrotu
materiałowego.
Terminowe sporządzanie informacji podsumowującej
zgodnie z Ustawą VAT.
Pilnowanie terminowości serwisów, rejestracji i likwidacji
kas fiskalnych.
Prowadzenie rejestrów faktur importowych oraz ich
terminowe rozliczanie.
Rozliczanie VAT związanego z samochodami osobowymi.
Bieżące wystawianie faktur sprzedaży materiałów, usług
remontowych, dzierżaw i sprzedaży złomu.
Kontrola prawidłowości dokumentów VAT.
Bieżące sporządzanie plików JPK_VAT z zakresu faktur
sprzedaży.
Prowadzenie rejestrów faktur VAT płatnych gotówką.
Obsługa kasy fiskalnej.

realizację obowiązków
podatkowych
Dział księgowości głównej
(RG)

Dział księgowości majątkowej
(RM)

Dział sprzedaży
(RS)

Dział Kasa

Podatek od nieruchomości
Zakres zadań i obowiązków



Prowadzenie wszelkich zagadnień z zakresu podatku od
nieruchomości

Dział odpowiedzialny za
prawidłową identyfikację i
realizację obowiązków
podatkowych
Dział infrastruktury
(TI)
(dział niepodlegający
Głównemu Księgowemu)

Podatek akcyzowy
Zakres zadań i obowiązków

Dział odpowiedzialny za
prawidłową identyfikację i
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Prowadzenie wszystkich zagadnień z zakresu podatku
akcyzowego.
Kontrola prawidłowości obrotem paliwami w Stoczni.

realizację obowiązków
podatkowych
Dział księgowości majątkowej
(RM)

Cła
Zakres zadań i obowiązków



Prowadzenie wszelkich spraw z zakresu
powierzonymi działowi RM i RS



Prowadzenie rejestrów faktur importowych i dokumentów
celnych dotyczących zakupu materiałów oraz ich terminowe
rozliczanie z uwzględnieniem przepisów prawa celnego i
dewizowego.
Współpraca z Działem logistyki (NL) w zakresie zagadnień
celnych.



ceł poza

Dział odpowiedzialny za
prawidłową identyfikację i
realizację obowiązków
podatkowych
dział logistyki
(NL)
(dział niepodlegający
Głównemu Księgowemu)
Dział księgowości
majątkowej
(RM)
Dział sprzedaży
(RS)

5.3. Prezes Zarządu
W zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewnienia ich prawidłowego wykonania przez Spółkę zakres zadań
wykonywanych przez Prezesa Zarządu jest następujący:
 zarządzanie wewnętrznym i zewnętrznym ryzkiem podatkowym Spółki;
 nadzorowanie przestrzegania procedur zarządzania wewnętrznym i zewnętrznym
ryzkiem podatkowym Spółki;
 zapewnienie przestrzegania przez Spółkę prawidłowego wykonania obowiązków w
zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości oraz cła.
Prezes Zarządu ma następujące obowiązki w ramach zarządzania ryzykiem podatkowym
Spółki:
 podejmowanie decyzji o:
a) zmianie procedur rozliczania danego podatku,
b) wystąpieniu przez Spółkę do DKIS o interpretację przepisów prawa
podatkowego;
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 akceptowanie decyzji Głównego Księgowego dotyczących zmian wykładni przepisów
prawa podatkowego stosowanej przez Spółkę (nie obejmuje podatku od nieruchomości
oraz cła)
 podejmowanie decyzji o zmianie wykładni przepisów w zakresie podatku od
nieruchomości i ceł stosowanej przez Spółkę
 sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kontroli podatkowej (celno-skarbowej),
czynnosci sprawdzających lub postępowania podatkowego w Spółce;
 udzielanie niezbędnej pomocy Głównemu Księgowemu podczas kontroli podatkowej
(celno-skarbowej), czynnosci sprawdzających lub postępowania podatkowego w
Spółce;
 akceptowanie składanych przez Spółkę;
a) wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów,
b) odwołań od decyzji (postanowień),
c) skarg do sądów administracyjnych.
 sprawowanie nadzoru nad wypełnieniem przez Głównego Księgowego obowiązków
podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
wynikających z realizacji kontraktów;
 akceptowanie decyzji Głównego Księgowego o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie
interpretacji podatkowej (nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz cła);
 podejmowanie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej
dotyczącej cła lub podatku od nieruchomości;
 weryfikowanie wypełnienia przez Spółkę obowiązków w zakresie cen transferowych;
 weryfikowanie czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym;
 ustalenie roli Spółki w uzgodnieniu zweryfikowanym jako schemat podatkowy;
 zapewnienie wypełnienia przez Spółkę, jako korzystającego, obowiązków w zakresie
schematów podatkowych;
 zapewnienie wypełnienia przez Spółkę, jako wspomagającego, obowiązków w zakresie
schematów podatkowych.
6.Zarządzanie ryzykiem podatkowym Spółki
6.1.Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego w Spółce
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Ryzyko podatkowe związane z przedmiotem działalności gospodarczej wykonywanej przez
Spółkę, można podzielić na:
a) ryzyko zewnętrzne, oraz
b) ryzyko wewnętrzne.
Zewnętrzne ryzyko podatkowe jest czynnikiem obiektywnym, wynikającym z okoliczności
zewnętrznych, niezależnych od działań i woli Spółki.
Wewnętrzne ryzyko podatkowe jest czynnikiem subiektywnym, wynikającym z okoliczności
wewnętrznych, zależnych od działań i woli Spółki. Identyfikuje się następujące czynniki
wewnętrzne, będące źródłem wewnętrznego ryzyka podatkowego.
6.2.Zewnętrzne ryzyka podatkowe Spółki
6.2.1.Zmieniające się otoczenie legislacyjne
Spółka jest podatnikiem podatków bezpośrednich: podatku dochodowego od osób prawnych,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych oraz podatków pośrednich: podatku od towarów i usług (VAT) i podatku
akcyzowego. Ponadto, Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zakres przedmiotowy obowiązków podatkowych, które dotyczą Spółki regulowany jest, w
szczególności, następującymi aktami prawnymi: Ustawa CIT, Ustawa VAT, Ustawa PCC,
PodLok, Ustawa PIT. Ponadto, otoczenie legislacyjne obejmuje akty wykonawcze do
wymienionych ustaw w postaci rozporządzeń. Tak określone otoczenie legislacyjne podlega
nie tylko częstym ale również istotnym zmianom wskutek, przede wszystkim, zmian treści
ustaw.
6.2.2.Zmieniająca się wykładnia przepisów prawa podatkowego
Uznaje się, że w ramach ryzyka zewnętrznego w postaci zmieniającej się wykładni prawa
podatkowego występują następujące czynniki:
 nieznajomość aktualnej wykładni dokonywanej przez organy podatkowe;
 nieznajomość istniejących rozbieżności wykładni dokonywanej przez organy
podatkowe;
 nieznajomość wykładni dokonywanej przez sądy administracyjne;
 nieznajomość rozbieżności w zakresie wykładni konkretnych norm istniejących
pomiędzy organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
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6.2.3.Realizacja przez organy podatkowe funkcji fiskalnej budżetu Państwa
Uznaje się, że w ramach ryzyka wynikającego z realizacji przez organy podatkowe funkcji
fiskalnej budżetu Państwa występują następujące czynniki:
 przeprowadzenie w Spółce przez organy podatkowe kontroli podatkowej, kontroli
celno-skarbowej oraz przeprowadzanie czynnosci sprawdzających, skutkujących
zakwestionowaniem działań Spółki w sferze wypełniania obowiązków podatkowych;
 czas trwania oraz intensywność przeprowadzanych w Spółce przez organy podatkowe
kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej;
 brak zmiany rozstrzygnięć poczynionych przez organy podatkowe pierwszej instancji
wskutek wniesienia przez Spółkę środków odwoławczych.
6.3.Wewnętrzne ryzyka podatkowe Spółki
6.3.1.Niewłaściwa wykładnia przepisów prawa podatkowego
Uznaje się, że w ramach ryzyka wynikającego z niewłaściwej wykładni przepisów prawa
podatkowego występują następujące czynniki:
 nieznajomość reguł wykładni przepisów prawa podatkowego;
 wadliwe stosowanie reguł wykładni przepisów prawa podatkowego;
 brak porównania rezultatu wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią tych
przepisów dokonaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.
6.3.2.Niewłaściwe postępowanie w przypadku kontroli podatkowych, celno-skarbowych,
czynnosci sprawdzających oraz postępowania podatkowego
Uznaje się, że w ramach ryzyka wynikającego z niewłaściwego postępowania w przypadku
kontroli podatkowych, celno-skarbowych, czynnosci sprawdzających oraz postępowania
podatkowego występują następujące czynniki:
 niewłaściwe przygotowanie dokumentacji do udostępnienia organom podatkowym w
przypadku przeprowadzania przez te organy kontroli podatkowej, kontroli celnoskarbowej czynnosci sprawdzających oraz prowadzenia w stosunku do Spółki
postępowania podatkowego;
 niewłaściwe uczestnictwo Spółki w postępowaniu podatkowym, przede wszystkim
niewykorzystanie uprawnień Spółki w postępowaniu dowodowym;
 niewłaściwe przygotowanie środków odwoławczych.
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6.3.3.Brak właściwego rozpoznania skutków podatkowych wynikających z realizacji
kontraktów
W przypadku realizacji przez Spółkę kontraktów, niezależnie od tego czy Spółka pełni rolę
usługodawcy (dostawcy towarów) czy też usługobiorcy (nabywcy towarów), ryzyka
podatkowe Spółki dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów
i usług.
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ryzyka te skupiają się na następujących
zagadnieniach:
 właściwej dacie rozpoznania przychodów;
 właściwej dacie potrącenia kosztów uzyskania przychodów;
 terminowości realizacji płatności dla dostawców towarów i usług.
W zakresie podatku od towarów i usług ryzyka te skupiają się na następujących zagadnieniach:
 właściwym rozpoznaniu momentu powstania obowiązku podatkowego;
 zastosowaniu właściwej stawki w aspekcie siedziby lub stałego miejsca prowadzenia
działalności przez klienta;
 właściwym rozpoznaniu momentu potrącenia podatku naliczonego;
 terminowości realizacji płatności dla dostawców towarów i usług.
6.3.4.Niewykorzystanie możliwości eliminacji ryzyka podatkowego poprzez uzyskanie
wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
Główne obszary ryzyka Spółki, w zakresie niewykorzystania możliwości eliminacji ryzyka
podatkowego poprzez uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
sprowadzają się do następujących zagadnień:
 nierozpoznanie nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego;
 brak wystąpienia o wiążącą interpretacje przepisów prawa podatkowego;
 niewłaściwe opisanie we wniosku o uzyskanie interpretacji prawa podatkowego stanu
faktycznego, w którym dane przepisy mają mieć zastosowanie.
6.3.5.Brak właściwego rozpoznania skutków podatkowych wynikających z transakcji z
podmiotami powiązanymi
Główne obszary ryzyka Spółki, w zakresie

braku właściwego rozpoznania skutków

podatkowych wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi, sprowadzają się do
następujących zagadnień:
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 niewłaściwego grupowanie transakcji w ramach transakcji jednorodnych;
 niewłaściwego określenie wartości transakcji;
 niewłaściwego przegotowanie dokumentacji;
 niewłaściwego przygotowanie wymaganej deklaracji w zakresie cen transferowych;
 niezłożenie wymaganych oświadczeń i deklaracji w zakresie cen transferowych
organom podatkowym.
6.3.6.Nierozpoznanie pełnienia przez Spółkę roli korzystającego lub wspomagającego w
rozumieniu przepisów o schematach podatkowych
Uznaje się, że w ramach ryzyka wynikającego z nierozpoznanie pełnienia przez Spółkę roli
korzystającego lub wspomagającego, w rozumieniu przepisów o schematach podatkowych,
występują następujące czynniki:
 nierozpoznanie przez Spółkę uzgodnienia, którego jest stroną, jako schematu
podatkowego;
 niewłaściwa ocena roli Spółki jako strony uzgodnienia;
 niewłaściwe przygotowanie informacji o schemacie podatkowym przekazywanej do
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 nieprzygotowanie lub niezłożenie we właściwym terminie przygotowanej informacji o
schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 niepoinformowanie wspomagającego o schemacie podatkowym.
6.4.Procedury zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce w poszczególnych obszarach
ryzyka
6.4.1.Procedura zarządzania zewnętrznym ryzykiem podatkowym
Wprowadza się następujące procedury w zakresie zarządzania zewnętrznym ryzykiem
podatkowym Spółki:
1) Działy

podległe

Głównemu

Księgowemu

wykonujące

zadania

z

zakresu

identyfikowania i realizowania obowiązków podatkowych Spółki w poszczególnych
podatkach, gdzie Spółka występuje zarówno w roli podatnika jak i płatnika, na bieżąco
monitorują czy planowane są zmiany obowiązujących przepisy poszczególnych ustaw
podatkowych (w zakresie Ustawy PCC czynnosci te są wykonywane przez Głównego
Księgowego, w zakresie PodLok czynnosci te są wykonywane przez Dział
Infrastruktury – TI, w zakresie obowiązków celnych czynnosci te są wykonywane przez
Dział Logistyki - NL). W tym celu, wskazane powyżej komórki sprawdzają czy na
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stronie

internetowej

Rządowego

Centrum

Legislacji

(adres

strony:

https://legislacja.rcl.gov.pl/) zamieszczone są projekty aktów prawnych zmieniających
przepisy obowiązujące w zakresie wskazanych powyżej podatków. W przypadku
stwierdzenia, że projekty takich aktów są zamieszczone na wspominanej stronie, należy
sprawdzać postęp procesu legislacyjnego korzystając ze strony internetowej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (adres strony: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/proces.xs
pl). W przypadku zakończenia procesu legislacyjnego, komórka podległa Głównemu
Księgowemu wykonujące zadania z zakresu identyfikowania i realizowania
obowiązków podatkowych Spółki w danym podatku informuje o zmianach
legislacyjnych Głównego Księgowego, który ocenia skutki podatkowe dla Spółki
wynikające z tych zmian. Zaleca się aby Główny Księgowy dokonując tej oceny
skonsultował się z doradcą podatkowym Spółki. Na podstawie oceny Głównego
Księgowego, Prezes Zarządu ocenia czy zmiany legislacyjne skutkują powstaniem
ryzyka podatkowego dla Spółki i podejmuje decyzję o:
a) konieczności zmian przyjętych w Spółce procedur rozliczania danego podatku,
b) wystąpieniu do DKIS celem uzyskania interpretacji nowych przepisów prawa
podatkowego.
2) Działy

podległe

Głównemu

Księgowemu

wykonujące

zadania

z

zakresu

identyfikowania i realizowania obowiązków podatkowych Spółki w poszczególnych
podatkach, gdzie Spółka występuje zarówno w roli podatnika jak i płatnika na bieżąco
monitorują sposób wykładni przepisów prawa podatkowego stosowanych przez Spółkę
odnośnie poszczególnych podatków (w zakresie Ustawy PCC czynnosci te są
wykonywane przez Głównego Księgowego, w zakresie PodLok czynnosci te są
wykonywane przez Dział Infrastruktury – TI, w zakresie obowiązków celnych
czynnosci te są wykonywane przez Dział Logistyki - NL). W tym celu, komórki te
korzystają z bazy wydanych indywidulanych interpretacji prawa podatkowego pod
adresem:

https://sip.mf.gov.pl/

Administracyjnych

pod

oraz

adresem:

z

Centralnej

Bazy

Orzeczeń

Sądów

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query).

W

przypadku dostrzeżenia zmian zasad wykładni przepisów prawa podatkowego
stosowanych przez Spółkę, komórka podległa Głównemu Księgowemu wykonująca
zadania z zakresu identyfikowania i realizowania obowiązków podatkowych Spółki w
danym podatku, informuje o tych zmianach Głównego Księgowego, który ocenia skutki
podatkowe dla Spółki wynikające ze zmian wykładni. Zaleca się aby Główny Księgowy
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dokonując tej oceny skonsultował się z doradcą podatkowym Spółki. Na podstawie
oceny Głównego Księgowego, Prezes Zarządu ocenia czy zmiany wykładni przepisów
prawa podatkowego stosowanych przez Spółkę skutkują powstaniem ryzyka
podatkowego dla Spółki i podejmuje decyzję o:
a) konieczności zmian przyjętych w Spółce procedur rozliczania danego podatku,
b) wystąpieniu do DKIS celem uzyskania interpretacji przepisów prawa
podatkowego.
3) Działy

podległe

Głównemu

Księgowemu

wykonujące

zadania

z

zakresu

identyfikowania i realizowania obowiązków podatkowych Spółki w poszczególnych
podatkach, na każdym etapie współpracy z kontrahentem Spółki, zarówno w roli
wykonawcy usługi (dostawcy towarów) jak i nabywcy usługi (nabywcy towarów) są
zobowiązane, oprócz gromadzenia i przetwarzania danych i dokumentów zgodnie z
polityką rachunkowości Spółki, do bieżącego archiwizowania dokumentów, które mogą
posłużyć jako dowód faktycznego świadczenia usługi (dostaw towarów) lub
faktycznego zakupu usługi (zakupu towarów).
6.4.2.Procedury zarządzania wewnętrznym ryzykiem podatkowym Spółki
6.4.2.1.Zarządzanie ryzykiem niewłaściwej wykładnia przepisów prawa podatkowego.
Dokonując wykładni przepisów prawa podatkowego należy stosować następujące zasady:
1) W pierwszej kolejności należy stosować językową wykładnię przepisów. Ponieważ
ustawodawca przy tworzeniu norm prawa podatkowego posługuje się językiem
prawnym (będącym odmianą języka polskiego charakteryzującą się specyficznym
słownictwem i składnią) dla ustalenia znaczenia przepisu prawa podatkowego należy
wziąć pod uwagę znaczenie w języku polskim (języku potocznym a nie prawnym)
poszczególnych pojęć, które składają się na treść przepisu.
2) W drugiej kolejności należy stosować systemową wykładnię przepisów. Dokonując
wykładni systemowej zewnętrznej, dla ustalenia znaczenia danego pojęcia, który
zawarty jest w danym przepisie, należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia
zdefiniowanego w innych aktach prawnych prawa podatkowego lub szerzej, w innych
aktach prawa, spoza sfery prawa podatkowego.
3) W trzeciej kolejności należy stosować wykładnię funkcjonalną przepisów prawa
podatkowego. Wykładnia ta polega na tym, że znaczenie danego przepisu odczytuje się
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w świetle funkcji jakie ma spełnić w danym akcie prawnym, tak aby osiągnięty był cel,
dla którego przepis ten został w tym akcie zawarty.
4) Rezultat dokonanej wykładni danego przepisu prawa podatkowego należy porównać z
wykładnią tego przepisu dokonaną przez doktrynę prawa podatkowego a następnie
sprawdzić w jaki sposób wykładany przepis jest odczytywany i stosowany przez sądy
administracyjne (w tym celu należy posłużyć się Centralna Bazą Orzeczeń Sądów
Administracyjnych pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query) oraz organy
podatkowe (w tym celu należy posłużyć się bazą interpretacji pod adresem:
https://sip.mf.gov.pl/). W przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy wykładnią
stosowaną przez Spółkę oraz wykładnią stosowaną przez organy podatkowe lub sądy
administracyjne, właściwe Działy powiadamiają o tym fakcie Głównego Księgowego,
który podejmuje decyzję o zmianie wykładni stosowanej przez Spółkę lub zachowaniu
dotychczasowej wykładni oceniając ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi i
możliwości

uzyskania

pozytywnego

dla

Spółki

rozstrzygnięcia

sądów

administracyjnych.
6.4.2.2.Zarządzanie ryzykiem niewłaściwego postępowania w przypadku kontroli
podatkowych,

celno-skarbowych,

czynnosci

sprawdzających

oraz

postępowania

podatkowego
W przypadku zaistnienia w Spółce kontroli podatkowej, celno-skarbowej, czynnosci
sprawdzających oraz wszczęcia w stosunku do Spółki postępowania podatkowego należy
stosować następujące zasady:
1) Każdy przypadek rozpoczęcia w Spółce kontroli podatkowej, celno-skarbowej czy też
czynnosci sprawdzającej jak również wszczęcia postępowania podatkowego należy
niezwłocznie zgłosić doradcy podatkowemu.
2) Przyjmuje się jako zasadę wyłącznie pisemne składanie wyjaśnień oraz odpowiedzi na
pytania czy też wnioski organu podatkowego. W przypadku, gdy jakiekolwiek
wyjaśnienia lub odpowiedzi na pytania zostały przekazane organowi podatkowemu
ustnie należy niezwłocznie sporządzić dokument

zaadresowany do organu

podatkowego.
3) Wszelkie składanie wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania czy też wnioski organu
podatkowego należy przekazywać za pomocą poczty za potwierdzeniem odbioru lub
osobiście w kancelarii organu podatkowego.
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4) Należy bezwzględnie przestrzegać terminów składania wyjaśnień i udzielania
odpowiedzi, wskazanych w wezwaniach przedłożonych Spółce przez organ podatkowy.
Można uzupełniać przedstawione odpowiedzi i wyjaśnienia w terminie późniejszym,
nie należy jednak pozostawiać zadanych pytań bez odpowiedzi.
6.4.2.3.Zarządzanie ryzykiem braku właściwego rozpoznania skutków podatkowych
wynikających z realizacji kontraktów
Wprowadza się następujące zasady w zakresie zarządzania ryzykiem braku właściwego
rozpoznania skutków podatkowych wynikających z realizacji kontraktów:
1) W zakresie kontraktów długoterminowych (termin realizacji wykracza poza rok
podatkowy Spółki) oraz kontraktów krótkoterminowych (termin realizacji nie wykracza
poza rok podatkowy Spółki), w których Spółka występuje jako usługodawca (dostawca)
przyjmuje się zasady dotyczące rozliczania w czasie (potrącania) kosztów uzyskania
przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz zasady dotyczące
rozpoznawania w czasie przychodów z tytułu realizacji tych kontraktów. Przyjęte
zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z
przychodami zapewniają adekwatność potrącanych kosztów zgodnie z art. 15 ust. 4
Ustawy CIT (koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,
poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są
potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody) oraz ugruntowana linią orzeczniczą sądów administracyjnych w tym
zakresie (prawomocny wyrok WSA w Warszawie z 24.07.2013 r., sygn. akt III SA/Wa
540/13, wyrok NSA z 10.06.2009 r., sygn. akt II FSK 228/08, prawomocny wyrok
WSA we Wrocławiu z 10.10.2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1500/13). Przyjęte zasady
potrącania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami
pozwalają na obliczenie prawidłowej wysokości:
a) kwoty kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami,
która potrącana jest w dacie uzyskania pierwszego przychodu cząstkowego z
danego kontraktu z tytułu wykonania danego etapu prac i wystawienia faktury do
zleceniodawcy,
b) kwoty kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami,
która potrącana jest w dacie uzyskania drugiego (i odpowiednio każdego
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następnego) przychodu cząstkowego z danego kontraktu z tytułu wykonania
danego etapu prac i wystawienia faktury do zleceniodawcy,
c) kwoty kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami,
która potrącana jest w dacie uzyskania każdego przychodu cząstkowego z danego
kontraktu z tytułu wykonania danego etapu prac w przypadku zmiany wielkości
wartości planowanej sprzedaży lub przewidywanych kosztów danego kontraktu,
d) końcowego rozliczenia kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych
z przychodami z danego kontraktu.
Szczegółowe zasady obliczania wskazanych powyżej kwot zostały określone w „Instrukcji
potrącania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami w
kontraktach długoterminowych dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego od osób
prawnych” przyjętej w Spółce.
W zakresie daty rozpoznawania przez Spółkę przychodów z tytułu realizacji kontraktów
(długoterminowych i krótkoterminowych) stosuje się następujące zasady:
a) w przypadku, gdy w danym kontrakcie przyjęto, że kontrakt ten jest rozliczany
periodycznie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie) i rozliczenie to nie
jest związane z wykonaniem zdefiniowanych w kontrakcie etapów wykonanych
przez Spółkę prac oraz odbiorami częściowymi zdefiniowanych i wykonywanych
etapów prac, Spółka rozpoznaje przychód z tego rodzaju kontraktu na ostatni
dzień okresu rozliczeniowego (na ostatni dzień miesiąca, kwartału lub roku),
b) w przypadku, gdy w danym kontrakcie przyjęto, że kontrakt ten jest rozliczany w
miarę postępu prac wykonywanych przez Stocznię co oznacza, że rozliczane są
poszczególne etapy prac zdefiniowane w kontrakcie, Spółka rozpoznaje przychód
z tego rodzaju kontraktu na dzień, w którym wykonanie danego etapu prac zostało
zakończone co oznacza wykonanie tego etapu prac zgodnie z warunkami
kontraktowymi. Ponieważ wykonanie danego etapu prac zgodnie z warunkami
kontraktowymi musi być każdorazowo potwierdzane przez zamawiającego w
drodze podpisania protokołu wykonania, wykonanie danego etapu prac następuje
w dacie podpisania takiego protokołu. Zasada ta dotyczy również rozpoznania
przychodu z tytułu zakończenia prac objętych danym kontraktem. Spółka
przyjmując powyższą zasadę kieruje się utrwaloną linia interpretacyjną organów
podatkowych (przykładowo, DKIS w interpretacji z dnia 31 sierpnia 2020 r. nr
0113-KDIPT2-3.4011.455.2020.2.JŚ stwierdził, że: „[…] W praktyce terminem
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protokołu zdawczo-odbiorczego określa się dokument wskazujący kto, kiedy i
jakie prace wykonał, którego dnia zostały one przyjęte przez drugą stronę. Odbiór
częściowy oraz końcowy wykonanych robót potwierdzony podpisanym stosownym
protokołem jest powszechnie utożsamiany z wykonaniem usługi - dzień podpisania
protokołu to dzień wykonania usługi. […] Biorąc powyższe pod uwagę należy
stwierdzić, że skoro umowa o świadczenie usługi, którą przedsiębiorca zamierza
zawrzeć z podmiotem zlecającym wykonanie usługi, zawierać będzie zapis
dotyczący sposobu realizacji inwestycji, harmonogram prac oraz warunków
odbioru poszczególnych etapów wykonanych robót oraz z umowy tej będzie
wynikać, że rozliczenie inwestycji następować będzie w określonych etapach,
których wykonanie będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, to w
dacie

podpisania

protokołu

zdawczo-odbiorczego

powstanie

przychód,

obowiązek wystawienia faktury oraz obowiązek podatkowy.”).
W zakresie korygowania przychodów z tytułu wykonania kontraktów przyjmuje się
następujące zasady wynikające z konieczności wystawienia przez Spółkę faktury
korygującej (faktur korygujących):


jeżeli pierwotnie wystawiona przez Spółkę faktura, która podlega korekcie,
zawierała pomyłki w cenie, kwocie podatku od towarów i usług, opisu towaru itp.,
to w takim przypadku korekta wynikająca z wystawienia faktury korygującej do
faktury pierwotnej zawierającej pomyłki jest przyporządkowywana wstecznie do
okresu, którego dotyczy, czyli do okresu wystąpienia przychodu należnego
wynikającego z faktury pierwotnej,



jeżeli pierwotnie wystawiona przez Spółkę faktura nie zawierała pomyłek i
przyczyną wystawienia przez Spółkę faktury korygującej są zdarzenia mające
miejsce później (np. zmiana ceny ustalona z kontrahentem), czyli okoliczność
skutkująca zmianą przychodów objętych fakturą, Spółka rozlicza fakturę
korygującą na bieżąco, w dacie wystawienia faktur korygującej.

W zakresie daty rozpoznawania przez Spółkę obowiązku podatkowego w podatku od
towarów

i

usług

z

tytułu

realizacji

kontraktów

(długoterminowych

i

krótkoterminowych) stosuje się analogiczne zasady do wskazanych powyżej w aspekcie
daty powstania przychodu dla Spółki.
2) W zakresie kontraktów długoterminowych (termin realizacji wykracza poza rok
podatkowy Spółki) oraz kontraktów krótkoterminowych (termin realizacji nie wykracza
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poda rok podatkowy Spółki), w których Spółka występuje jako usługobiorca (odbiorca
dostaw) przyjmuje się następujące zasady:
a) Dział rozliczeń finansowych (FR) dokonuje bieżącej kontroli terminowości
realizacji płatności na rzecz kontrahentów Spółki poprzez porównanie terminów
płatności określonych w fakturach wystawionych przez kontrahentów (lub w
umowach z tymi kontrahentami, wtedy gdy faktury nie zawierają takiego terminu)
z płatnościami na rzecz tych kontrahentów dokonanymi przez Spółkę oraz bieżąco
informuje Dział księgowości głównej (RG) o stanie realizacji tych płatności. W
przypadku gdy należność w stosunku do kontrahenta nie została zapłacona przez
Spółkę (w całości lub w części) w terminie do 90 dni od dnia upływu terminu
płatności określonego w fakturze (umowie), Dział księgowości głównej (RG)
dokonuje w miesiącu, w którym upłynął ten 90 dniowy termin, korekty podatku
naliczonego wynikającego niezapłaconej faktury (w przypadku częściowej
zapłaty należności w stosunku do kontrahenta, korekta dotyczy podatku
naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności). Późniejsze
uregulowanie przez Spółkę zaległej należności w stosunku do kontrahenta
wymaga dokonania przez Dział księgowości głównej (RG) zwiększenia kwoty
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została
uregulowana przez Spółkę (w przypadku częściowego uregulowania należności
przez Spółkę podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej
uregulowanej części). Jeżeli przygotowując dane do rocznego zeznania w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych, Dział księgowości głównej (RG)
stwierdzi, że należność w stosunku do kontrahenta nie została zapłacona przez
Spółkę (w całości lub w części) w terminie do 90 dni od dnia upływu terminu
płatności określonego w fakturze (umowie) i nie zostanie ona zapłacona do dnia
złożenia przez Spółkę tego zeznania, wtedy komórka ta zwiększa podstawę
opodatkowania wykazaną w tym zeznaniu o kwotę nieuregulowanej należności,
która uprzednio była zarachowana przez Spółkę do kosztów uzyskania
przychodów. Późniejsze uregulowanie przez Spółkę zaległej należności w
stosunku do kontrahenta skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania w
zeznaniu podatkowym składanym przez Spółkę za rok podatkowy, w którym
należność została przez Spółkę uregulowana.
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b) Dział rozliczeń finansowych (FR), korzystając z narzędzia umieszczonego pod
adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat- wyszukiwarka/
jest zobowiązany przed dokonaniem każdego przelewu potwierdzić czy odbiorca
należności jest zarejestrowany jako podatnik VAT oraz czy rachunek odbiorcy
znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli w
wyniku tej weryfikacji okaże się, że kontrahent nie jest uwidoczniony w tym
wykazie (lub został wykreślony jako czynny podatnik VAT) lub rachunek podany
przez kontrahenta do zapłaty należności umieszczony na fakturze nie jest
rachunkiem wskazanym w tym wykazie, nie dokonuje się przelewu należności na
rzecz takiego kontrahenta. W takim przypadku konieczne jest wyjaśnienie z
kontrahentem przyczyn zaistniałej sytuacji i dopiero, gdy po ponownym
sprawdzeniu okaże się, że podatnik ten jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i
nie występuje niezgodność wskazanych powyżej numerów rachunków
bankowych, płatność na rzecz takiego kontrahenta może być zrealizowana.
c) Dział

rozliczeń

finansowych

(FR)

jest

zobowiązany,

niezależnie

od

zamieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, do
każdorazowej weryfikacji czy płatność dotyczy nabycia towarów lub usług
wskazanych w załączniku nr 15 do Ustawy VAT. Jeżeli wynik takiej weryfikacji
jest pozytywny, płatność dokonywana jest z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej płatności. Niezależnie od powyższego, płatności na rzecz
kontrahenta, z którym współpraca Spółki jest krótsza od okresu 12 miesięcy,
należności na rzecz takiego kontrahenta są realizowane z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
6.4.2.4.Zarządzanie ryzykiem wynikającym z niewykorzystania możliwości otrzymania
wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego
Celem wyeliminowania czynników ryzyka należy stosować następujące zasady:
1) Każda z komórek podległych Głównemu Księgowemu (oraz Dział infrastruktury – IT i
Dział logistyki – NL) realizująca poszczególne zadania z zakresu identyfikowania i
realizowania

obowiązków

podatkowych

Spółki

w

obszarach

podatkowych

przyporządkowanych merytorycznie danej komórce jest odpowiedzialna za bieżące
identyfikowanie:
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a) zgodności rozliczeń podatkowych Spółki wynikających z bieżącej działalności
Spółki z aktualną linią interpretacyjną organów podatkowych na podstawie
dostępnych interpretacji prawa podatkowego. W przypadku dostrzeżenia
rozbieżności w tym zakresie konieczne jest sprawdzenie aktualnego
orzecznictwa sądów administracyjnych celem ustalenia czy stanowisko tych
sądów potwierdza poprawność działań Spółki,
b) skutków podatkowych nowych, dotychczas nie zawieranych przez Spółkę
transakcji jak również skutków podatkowych zmian w zasadach rozliczeń Spółki
z kontrahentami na podstawie dotychczas znanych w Spółce kontraktów lub
zmiany istotnych postanowień takich kontraktów.
2) W przypadku dostrzeżenia braku zgodności rozliczeń podatkowych Spółki,
wynikających z bieżącej działalności Spółki, z aktualną linią interpretacyjną organów
podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych powiadamiany jest o tym
fakcie Główny Księgowy, który po konsultacji z doradcą podatkowym Spółki
podejmuje decyzję o wystąpieniu przez Spółkę do DKIS z wnioskiem o wydanie
indywidulanej interpretacji prawa podatkowego. Decyzja ta podlega akceptacji Prezesa
Zarządu. Dział infrastruktury – IT i Dział logistyki – NL powiadamiają bezpośrednio
Prezesa Zarządu, który na tej podstawie, po konsultacji z doradcą podatkowym Spółki
podejmuje decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o uzyskanie interpretacji przepisów
prawa podatkowego.
3) Po dokonaniu identyfikacji skutków podatkowych nowych, dotychczas nie zawieranych
przez Spółkę transakcji jak również skutków podatkowych zmian w zasadach rozliczeń
Spółki z kontrahentami na podstawie dotychczas znanych w Spółce kontraktów lub
zmiany istotnych postanowień takich kontraktów, należy zweryfikować czy skutki
określone przez Spółkę prowadza do rozliczeń podatkowych zgodnych z aktualną linią
interpretacyjną organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych. W
przypadku dostrzeżenia braku zgodności planowanych rozliczeń podatkowych Spółki,
wynikających z bieżącej działalności Spółki, z aktualną linią interpretacyjną organów
podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych, powiadamiany jest o tym
fakcie Główny Księgowy, który po konsultacji z doradcą podatkowym Spółki
podejmuje decyzję o wystąpieniu przez Spółkę do DKIS z wnioskiem o wydanie
indywidulanej interpretacji prawa podatkowego w sprawie zdarzenia przyszłego.
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4) Przygotowując wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego dla Spółki należy
dokładnie opisać, odpowiednio zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Opis
ten musi odpowiadać rzeczywistości i musi zawierać wszystkie okoliczności
zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Warunek ten jest istotny z
uwagi na fakt, ze funkcja ochronna indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
jest zależna od zgodności faktów mających miejsce w Spółce z opisem tych faktów we
wniosku o wydanie interpretacji.
6.4.2.5.Zarządzanie ryzykiem nierozpoznania przez Spółkę skutków podatkowych
wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi
Etap 1
Weryfikacja czy cena transferowa (wynagrodzenie uzyskane albo zapłacone rzez Spółkę w
transakcji z podmiotem powiązanym) jest ceną rynkową stosując jedną z poniższych metod:
1) porównywalnej ceny niekontrolowanej;
2) ceny odprzedaży;
3) koszt plus;
4) marży transakcyjnej netto;
5) podziału zysku.
Jeśli taką weryfikację przeprowadziła druga strona transakcji, jej wynik może być przyjęty
przez Spółkę. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie żadnej z powyższych metod
należy zastosować inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych
okolicznościach (np. wycenę niezależnego specjalisty).
Etap 2
Weryfikacja czy Spółka jest zobowiązana do przygotowanie lokalnej dokumentacji cen
transferowych dla transakcji z podmiotem powiązanym. Obowiązek taki istnieje jeśli dla każdej
transakcji (Spółki z podmiotem powiązanym) o charakterze jednorodnym, której wartość,
pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym Spółki następujące
progi:
a) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
b) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
c) 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
d) 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
Wartość transakcji finansowej (lit. b powyżej) odpowiada:
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 wartości kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;
 wartości nominalnej - w przypadku emisji obligacji;
 sumie gwarancyjnej - w przypadku poręczenia lub gwarancji;
Wartość transakcji należy określić na podstawie:
1. otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego, albo
2. umów lub innych dokumentów - w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub
w przypadku transakcji finansowych, albo
3. otrzymanych lub przekazanych płatności - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie
tej wartości na podstawie pkt 1 i 2.
Wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według
kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.
Przy określaniu wartości danej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym nie
uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych spełniających następujące warunki:
i.

w roku podatkowym zawarcia transakcji Spółka oraz druga strona transakcji nie
poniosły straty podatkowej, albo

ii.

wartość transakcji w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania
przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz
transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych.

Etap 3
W przypadku pozytywnej weryfikacji obowiązku Spółki w zakresie przygotowania lokalnej
dokumentacji cen transferowych, Dział księgowości głównej (RG) przygotowuje taką
dokumentację (do końca roku podatkowego, w którym miała miejsce transakcja).
Etap 4
Spółka ma obowiązek złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
Wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnejdokumentacji-cen-transferowych/

Etap 5
Spółka ma obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do
końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków
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komunikacji elektronicznej, informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną
na formularzu TPR-C. Formularz jest zamieszczony na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/publikacja-formularzyinteraktywnych-tpr/

6.4.2.6.Zarządzanie ryzykiem nierozpoznania pełnienia przez Spółkę roli korzystającego
lub wspomagającego w rozumieniu przepisów o schematach podatkowych
6.4.2.6.1.Rozpoznanie uzgodnienia jako schematu podatkowego
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Kryterium głównej korzyści, zgodnie z art. 86a § 2 OrdPod, uważa się za spełnione, jeżeli na
podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający
rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści
podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się
uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania
uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot
spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.
Należy zatem sprawdzić czy w związku z uzgodnieniem wystąpi korzyść podatkowa u
korzystającego.
Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 4 OrdPod przez korzyść podatkową rozumie się:
a)

niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania
podatkowego lub obniżenie jego wysokości,

b)

powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,

c)

powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub
zwrotu podatku,

d)

brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności
wskazanych w lit. a,

e)

podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

f)

niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku sporządzania i
przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych.

Jeśli taka korzyść wystąpi należy sprawdzić, czy spełnione są pozostałe przesłanki, których
łączne zaistnienie powoduje, że spełnione jest kryterium głównej korzyści, mianowicie:
a) na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot
działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie
korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie
wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z
wykonania uzgodnienia, oraz
b) korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot
spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.
Jeśli weryfikowane uzgodnienie:
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 spełnia kryterium głównej korzyści należy zweryfikować czy uzgodnienie posiada
ogólną cechę rozpoznawczą;
 nie spełnia kryterium głównej korzyści należy zweryfikować czy uzgodnienie posiada
szczególną cechę rozpoznawczą, lub inną szczególną cechę rozpoznawczą.
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz warunków, których spełnienie (co najmniej jednego
z nich) skutkuje uznaniem, że uzgodnienie posiada ogólną cechę rozpoznawczą:

Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

Warunek

Czy warunek jest
spełniony ?
Promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności TAK/NIE
wobec osób trzecich, w szczególności wobec innych korzystających,
promotorów lub organów podatkowych, sposobu, w jaki uzgodnienie
pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej.
Promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego TAK/NIE
wysokość uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej
wynikającej z uzgodnienia.
Promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego TAK/NIE
od uzyskania korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub
zobowiązał się do zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w przypadku
gdy korzyść podatkowa nie powstanie lub powstanie w wysokości
niższej, niż zakładano.
Dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie TAK/NIE
ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą
formę, które nie wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia schematu
u więcej niż jednego korzystającego.
Podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki TAK/NIE
przynoszącej straty, zaprzestania głównej działalności takiej spółki i
wykorzystywania strat takiej spółki w celu zmniejszenia zobowiązań
podatkowych, w tym poprzez przeniesienie tych strat do podmiotu na
terytorium innego państwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat.
Dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego TAK/NIE
źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania,
których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub
wyłączenie z opodatkowania.
Czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez TAK/NIE
zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych
funkcji gospodarczych, lub działań, które wzajemnie się znoszą lub
kompensują lub prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub
zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności albo
mają inne podobne cechy.
Obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania TAK/NIE
przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami
powiązanymi, a w państwie miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu
odbiorcy:
i.
nie nakłada się podatku dochodowego od osób prawnych lub
pobiera się podatek dochodowy od osób prawnych według
stawki zerowej lub stawki mniejszej niż 5%,
ii.
płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia lub objęte są
preferencyjnymi zasadami opodatkowania.
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9

10
11

Korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia TAK/NIE
będzie współpracował z promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo
zapłaci promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie.
Promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno z TAK/NIE
zobowiązań wskazanych w pkt 2 i 3.
Na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie TAK/NIE
działający promotor lub korzystający, do których nie stosowałyby się
obowiązki przewidziane w przepisach niniejszego rozdziału, chcieliby,
żeby co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w pkt 1 - 3 było
faktycznie respektowane.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz warunków, których spełnienie (co najmniej jednego
z nich) skutkuje uznaniem, że uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznawczą:

Lp.
1

2

3
4

5

Warunek
Uzgodnienie obejmuje podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania
przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami
powiązanymi oraz:
-odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu
w żadnym z państw,
-odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową.
W odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości
niematerialnej i prawnej dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej
niż jednym państwie.
Ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu
unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie.
W ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone
przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych
różni się co najmniej o 25%.
Uzgodnienie może skutkować obejściem obowiązku raportowania
wynikającego z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami lub równoważnych ustaw, umów lub
porozumień w zakresie automatycznej wymiany informacji o
rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z
państwami trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów,
umów lub porozumień lub ich niewłaściwe wdrożenie 1.

Czy warunek jest
spełniony ?
TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

1

Warunek ten dotyczy w szczególności uzgodnień, w których:
1)
wykorzystywany jest rachunek, produkt lub inwestycja, które nie są rachunkami finansowymi, lecz posiadają cechy
rachunku finansowego;
2)
dochodzi do przeniesienia rachunku finansowego lub aktywów do państw lub dochodzi do wykorzystania regulacji
prawnych państw - w przypadku gdy te państwa nie mają podstawy prawnej do automatycznej wymiany informacji
z państwem rezydencji posiadacza rachunku;
3)
dochodzi do przekwalifikowania dochodu lub majątku na produkty lub płatności, które nie podlegają automatycznej
wymianie informacji o rachunkach finansowych;
4)
dochodzi do przeniesienia lub przekwalifikowania instytucji finansowej, rachunku finansowego lub znajdujących się
w nich aktywów na instytucję finansową, rachunek finansowy lub aktywa, które nie podlegają obowiązkowi
raportowania w ramach automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;
5)
wykorzystywane są podmioty, porozumienia umowne lub struktury, które prowadzą lub których celem jest
doprowadzenie do braku raportowania o przynajmniej jednym posiadaczu rachunku lub przynajmniej jednej osobie
kontrolującej w ramach automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;
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6

7

8

9
10

Występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do
ustalenia jest beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych:
-które nie prowadzą znaczącej działalności gospodarczej z
wykorzystaniem
lokalu,
personelu
oraz
wyposażenia
wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej,
-które są zarejestrowane, zarządzane, znajdują się, są kontrolowane lub
założone w państwie lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium
miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta rzeczywistego
aktywów będących w posiadaniu takich osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub
struktur prawnych
-jeżeli nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
konstrukcji lub struktur prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Uzgodnienie wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym
państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z
ustalaniem cen transferowych, przy czym nie uważa się za uproszczenie
wprowadzone jednostronnie uproszczenia, które wynika bezpośrednio z
Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w
sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
administracji podatkowych, a także innych międzynarodowych
regulacji, wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych.
Uzgodnienie wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym
państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z
ustalaniem cen transferowych, przy czym nie uważa się za uproszczenie
wprowadzone jednostronnie uproszczenia, które wynika bezpośrednio z
Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w
sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
administracji podatkowych, a także innych międzynarodowych
regulacji, wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen transferowych.
Dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości
niematerialnych.
Pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji,
ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy
podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed
odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym
przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego
EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia.

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz warunków, których spełnienie (co najmniej jednego
z nich) skutkuje uznaniem, że uzgodnienie posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą:

6)

wykorzystywana jest nieskuteczność lub niedoskonałość procedur należytej staranności stosowanych przez
instytucje finansowe w celu wywiązania się z obowiązków raportowania informacji o rachunkach finansowych,
włączając wykorzystanie państw z nieadekwatnymi lub nieefektywnymi systemami egzekwowania przepisów
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub posiadających nieefektywne przepisy dotyczące przejrzystości w
odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub porozumień
prawnych.
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Lp.
1

2

3

4

Warunek

Czy warunek jest
spełniony ?
TAK/NIE

Wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo
rezerwy z tytułu podatku odroczonego, wynikający lub oczekiwany w
związku z wykonaniem uzgodnienia u korzystającego jest istotny dla
danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz
przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł,
Płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku TAK/NIE
przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł,
jeżeli w odniesieniu do wypłat należności wynikających lub
oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia nie miałyby
zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub zwolnienia podatkowe.
Dochody (przychody) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy TAK/NIE
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, wynikające lub oczekiwane w związku z
wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku
kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł.
Różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby TAK/NIE
należny w związku z wykonaniem uzgodnienia od korzystającego
nieposiadającego siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby był on podatnikiem, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych lub art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a podlegającym
faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby,
zarządu lub miejsca zamieszkania korzystającego w związku z
wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku
kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł.

Jeżeli wskutek dokonania tej weryfikacji zostanie ustalone, że dane uzgodnienie jest
schematem podatkowym powstaje po stronie Spółki obowiązek raportowania tego schematu,
jeśli promotor nie zaraportował już wcześniej tego schematu do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej i nie powiadomił o tym Spółki. Przed określeniem zakresu tego obowiązku należy
ustalić, jaką rolę pełni Spółka w danym uzgodnieniu, mianowicie czy jest w tym uzgodnieniu
korzystającym czy też wspomagającym.
6.4.2.6.2.Rola Spółki w schemacie podatkowym

Korzystający
Wspomagający

Podmiot, któremu udostępniane jest lub u którego wdrażane jest
uzgodnienie, lub który jest przygotowany do wdrożenia uzgodnienia lub
dokonał czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia
Podmiot, który przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w
dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu
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wykonywanych czynności, podjął się udzielić pomocy, wsparcia lub
porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu,
organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia
uzgodnienia.
6.4.2.6.3.Obowiązki Spółki działającej jako korzystający
W przypadku, gdy spółka:
a) nie otrzymała informacji o schemacie podatkowym od promotora oraz nie została
wskazana w raporcie MDR-1 przesłanym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
przez promotora, albo
b) Spółka samodzielnie opracowała schemat podatkowy, który wdraża u siebie
Spółka jest zobowiązana przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o
schemacie podatkowym w terminie 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu jej schematu
podatkowego od promotora, przygotowaniu przez samą siebie (jako korzystającego) schematu
podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z
wdrażaniem schematu podatkowego przez samą siebie (jako korzystającego), w zależności od
tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
6.4.2.6.4.Obowiązki Spółki działającej jako wspomagający
Należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

6.4.2.6.5.Zasady powiadamiania wspomagającego o schemacie podatkowym przez Spółkę
działającą jako korzystający
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Jeśli Spółka występuje w roli korzystającego i zleca wspomagającemu (np. notariuszowi albo
zewnętrznemu radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu) wykonanie czynności
pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informuje
wspomagającego:
a) pisemnie o NSP tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP,
albo
b) jeśli schemat podatkowy nie ma jeszcze nadanego NSP, przekazuje wspomagającemu
informację o schemacie podatkowym sporządzoną według wzorca określonego w
Załączniku nr 1 do niniejszej procedury
-

najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie tych czynności.

Na kopii powiadomienia należy uzyskać potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez
wspomagającego (można wysłać list za potwierdzeniem odbioru).
6.4.2.6.6.Roczne raportowanie przez Spółkę schematu podatkowego
W przypadku, gdy Spółka jako korzystający, dokonywała w danym okresie rozliczeniowym
jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwała
wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej podatku
dochodowego od osób prawnych dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej informację MDR-3 o zastosowaniu schematu podatkowego
zawierającą:
1)

NSP tego schematu podatkowego (jeśli schemat podatkowy nie posiada jeszcze
NSP należy przekazać dane o schemacie podatkowym określone w tabeli
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej procedury);

2)

wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli
korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

6.5.Procedura ustalania treści kontraktu w aspekcie daty powstania obowiązku
podatkowego Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku
od towarów i usług
Dla potrzeb niniejszej procedury wprowadza się następując definicje:
Kontrakt

umowa, na podstawie której Spółka podejmuje się odpłatnego
wykonania prac polegających na budowie, przebudowie lub remoncie
Statku.
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Statek

każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do przewozu
ładunków lub pasażerów, rybołówstwa lub pozyskiwania innych
zasobów morza i wód śródlądowych, holowania, ratownictwa morskiego
i śródlądowego, wydobywania mienia zatopionego w morzu i w wodach
śródlądowych, pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz
zasobów znajdującego się pod dnem morskim, w tym platformy
poszukiwacze i wydobywcze osadzane na dnie morskim.

Armator

Podmiot składający do Spółki zapytanie ofertowe, będący adresatem
Oferty lub stroną negocjowanego Kontraktu.

Do stosowania procedury zobowiązane są następujące komórki Spółki, które ponoszą
odpowiedzialność za jej stosowanie:
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MS);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MW);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MG);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MI);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MH);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MT);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MK);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego) (MR);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] (MO);
Kierownik Biura Handlowego [pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego] („PA”)
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Dla potrzeb niniejszej procedury wymienione powyżej komórki Spółki zwane są łącznie
Komórką Odpowiedzialną. Nadzór nad przestrzeganiem przez Komórki odpowiedzialne
niniejszej procedury sprawują:
 Członek Zarządu ds. Remontów (DM) odnośnie MS, MW, MG, MI, MH, MT, MK,
MR, MO;
 Członek Zarządu ds. Przebudów (DP) odnośnie PA;
Wprowadza się następującą procedurę do stosowania podczas negocjowania treści Kontraktu
na remont, przebudowę lub budowę Statku (Spółka występuje jako dostawca, usługodawca),
która zapewnia przygotowanie Kontraktu zgodnego z wymaganiami Spółki w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT):
1) W przypadku Kontraktu, którego treść jest proponowana przez Armatora, Komórka
Odpowiedzialna zaangażowana w negocjowanie Kontraktu jest zobowiązana do dołożenia
wszelkich

starań

celem

zawarcia

w

proponowanym

Kontrakcie

zapisów

odzwierciedlających następujące zasady:
a) W przypadku, gdy proponowany przez Armatora Kontrakt przewiduje wykonywanie
usługi przez Spółkę w etapach, gdzie Armator zastrzega zaakceptowanie wykonania
każdego z etapów:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub
procesu produkcyjnego]

b) W przypadku, gdy proponowany przez Armatora Kontrakt przewiduje ciągłe
wykonywanie usługi do czasu zakończenia projektu objętego Kontraktem bez podziału
na etapy, z ustaleniem harmonogramu czasowego płatności oraz kontrolą przez
Armatora postępu wykonania usługi przez Spółkę:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub
procesu produkcyjnego]

c) Komórka Odpowiedzialna zaangażowana w negocjowanie Kontraktu jest zobowiązana
do bieżącego konsultowania treści proponowanego Kontraktu w zakresie jego
postanowień dotyczących wskazanych powyżej zagadnień z Głównym Księgowym
oraz uwzględniania stanowiska Głównego Księgowego podczas negocjacji Kontraktu.
d) W przypadku, gdy proponowany Kontrakt nie mieści się w żadnej ze wskazanych
powyżej kategorii Kontraktów, Komórka Odpowiedzialna biorąca udział w negocjacji
takiego Kontraktu jest zobowiązana do przekazania proponowanej przez Armatora
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treści Kontraktu Głównemu Księgowemu i po uzyskaniu stanowiska Głównego
Księgowego do uwzględnienia tego stanowiska podczas negocjacji Kontraktu.
2) W przypadku Kontraktu, którego treść jest proponowana Armatorowi przez Spółkę
(Spółka

występuje

jako

dostawca,

usługodawca),

Komórka

Odpowiedzialna

zaangażowana w negocjowanie Kontraktu jest zobowiązana do dołożenia wszelkich starań
celem zawarcia w proponowanym Kontrakcie zapisów odzwierciedlających następujące
zasady:
a) W przypadku, gdy Kontrakt proponowany przez Spółkę Armatorowi przewiduje
wykonywanie usługi przez Spółkę w etapach, gdzie Armator zastrzega zaakceptowanie
wykonania każdego z etapów:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub
procesu produkcyjnego]

b) W przypadku, gdy Kontrakt proponowany przez Spółkę Armatorowi przewiduje ciągłe
wykonywanie usługi do czasu zakończenia projektu objętego Kontraktem bez podziału
na etapy, z ustaleniem harmonogramu czasowego płatności oraz kontrolą przez
Armatora postępu wykonania usługi przez Spółkę:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób parnych - informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub
procesu produkcyjnego]

c) Komórka Odpowiedzialna zaangażowana w negocjowanie Kontraktu jest zobowiązana
do bieżącego konsultowania treści proponowanego przez Spółkę Kontraktu w zakresie
jego postanowień dotyczących wskazanych powyżej zagadnień z Głównym
Księgowym oraz uwzględniania stanowiska Głównego Księgowego podczas negocjacji
Kontraktu.
d) W przypadku, gdy proponowany przez Spółkę Kontrakt nie mieści się w żadnej ze
wskazanych powyżej kategorii Kontraktów, Komórka Odpowiedzialna biorąca udział
w negocjacji takiego Kontraktu jest zobowiązana do przekazania proponowanej przez
Spółkę treści Kontraktu głównemu Księgowemu i po uzyskaniu stanowiska Głównego
Księgowego do uwzględnienia tego stanowiska podczas negocjacji Kontraktu.
3) W przypadku, gdy Główny Księgowy poweźmie wiadomość o niewykonywaniu przez
Komórkę Odpowiedzialną obowiązków wskazanych niniejszą procedurą lub w jego ocenie
Komórkę Odpowiedzialna narusza obowiązki wskazane niniejszą procedurę, zobowiązany
jest zawiadomić o tych zdarzeniach:
 Członka Zarządu ds. Remontów (DM), w przypadku gdy Komórką
Odpowiedzialną jest MS, MW, MG, MI, MH, MT, MK, MR lub MO;
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 Członka Zarządu ds. Przebudów (DP), w przypadku gdy Komórką
Odpowiedzialną jest PA;
7. Dochowanie należytej staranności
Należyta staranność, wymagana od podatnika będącego nabywca towarów i usług przy
rozliczaniu podatku od towarów i usług, nie jest pojęciem posiadającym swoją legalną
definicję, jednak zakres znaczeniowy tego pojęcia został wypracowany przez orzecznictwo
TSUE a kryteria, które należy brać pod uwagę dokonując oceny czy podatnik dochował
należytej staranności są przedmiotem rozważań również krajowych sądów administracyjnych.
Co istotne, organy podatkowe dokonując kontroli prawa podatnika do odliczenia podatku VAT
z faktur dokumentujących nabycie towarów badają czy podatnik dochował należytej
staranności i w przypadku, gdy zdaniem tych organów takiej staranności nie dochowano,
podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku, wykazuje zaniżenie zobowiązania
podatkowego oraz nakłada dodatkowe, karne zobowiązanie podatkowe. Taka sytuacja często
prowadzi też do pociągnięcia osób odpowiedzialnych w danym podmiocie za sprawy
podatkowe do odpowiedzialności karnej skarbowej. Kontrolowanie podatników w zakresie
dochowania należytej staranności jest zgodne z dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i znajduje swoje
uzasadnienie również w orzecznictwie TSUE: „[…] krajowe organy administracyjne i sądowe
nie tylko mogą, ale powinny odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi,
jeżeli na podstawie obiektywnych przesłanek zostanie udowodnione, że skorzystanie z tego
prawa wiązałoby się z oszustwem lub nadużyciem”2. Co istotne, w przypadku podatnika, który
nie wiedział, że transakcja nabycia towaru została zorganizowana w związku z popełnieniem
przez inny podmiot oszustwa lub nadużycia, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie
powinno zostać mu odebrane, jeżeli podatnik, przy zachowaniu należytej staranności nie mógł
wiedzieć, że transakcja ta służy oszustwu lub nadużyciu w zakresie VAT 3. W związku z tym,
należy wskazać kryteria oceny danej transakcji, w której Spółka występuje jako nabywca
towarów, których spełnienie skutkować będzie tym, że w razie kontroli w Spółce,
przeprowadzonej przez organy podatkowe, uznają one, że Spółka dochowała należytej
staranności i nie zanegują jej prawa do odliczenia podatku naliczonego nawet wtedy gdy okaże

2

Np. wyrok TSUE w sprawie C-285/11 Bonik, pkt 35, w sprawie C-18/13 Maks Pen, pkt 26.
Np. wyroki TSUE w sprawach C-354/03, C-355/03 i C-484/03 Optigen i in., pkt 51, 52, 55; C-439/04 i C-440/04
Kittel i Recolta Recycling, pkt 44–46, 60; C-80/11 i C-142/11 Mahagében i Dávid, pkt 44, 45, 47.
3
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się, że transakcja, w wyniku której Spółka nabyła towar, służyła oszustwu w zakresie podatku
od towarów i usług. Ministerstwo Finansów opracowało dla organów podatkowych wytyczne
pod nazwą „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców
towarów w transakcjach krajowych” gdzie określono najistotniejsze okoliczności, które
powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali
oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku
której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie tego podatku. Ponieważ organy podatkowe w
przypadku kontroli w zakresie podatku od towarów i usług posługują się tą metodyką, zasadne
jest aby Spółka dokonywała oceny własnej należytej staranności w oparciu o kryteria wskazane
w tej metodyce. Wskazane poniżej kryteria oraz wyjaśnienia są cytowane na podstawie
wspomnianej „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców
towarów w transakcjach krajowych”
Postępowanie na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem
Przyjmuje się, że rozpoczęcie współpracy z kontrahentem stanowi zawarcie transakcji z
podmiotem, z którym podatnik wcześniej nie zawierał transakcji handlowych dotyczących
towarów. Przy czym za rozpoczęcie współpracy z kontrahentem należy uznać również
sytuację, w której transakcja jest zawierana z podmiotem, z którym podatnik zawierał już
wcześniej transakcje, ale nowe transakcje będą dotyczyły towarów nieobjętych dotychczas
branżą lub profilem działalności tego podmiotu i które dotychczas nie były od niego
nabywane przez podatnika.

Kryteria formalne
Ocena dochowania należytej staranności powinna uwzględniać dokonanie sprawdzenia
formalnego statusu kontrahenta. W szczególności następujące przesłanki mogą wskazywać, że
Spółka nie zweryfikowała swojego kontrahenta w stopniu wystarczającym, co może prowadzić
do wniosku, że nie dochowała należytej staranności:
 brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – o ile
rejestracja w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta;
 kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 kontrahent jest – na moment transakcji – wpisany do prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały
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wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT
lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego,;
 kontrahent nie posiada, lub – pomimo żądania Spółki – nie przedstawił
wymaganych koncesji i zezwoleń dotyczących towarów będących przedmiotem
planowanych transakcji;
 osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do
działania w imieniu kontrahenta.
Kryteria transakcyjne
 Dokonanie płatności gotówką lub skorzystanie z obniżenia ceny w przypadku płatności
gotówką, gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Dla oceny dochowania należytej
staranności znaczenie może mieć sytuacja, kiedy podatnik decyduje się na skorzystanie
z rabatu wynikającego z zapłaty gotówką, a także wyrażając zgodę na sztuczny podział
transakcji na szereg płatności mniejszych niż 15 000 zł.;
 Zapłata za towar przelewem na dwa odrębne rachunki bankowe, rachunek podmiotu
trzeciego lub rachunek zagraniczny;
 Cena oferowanego towaru znacząco odbiegała od ceny rynkowej bez ekonomicznego
uzasadnienia. Decydujące znaczenie powinien mieć przy tym nie tyle sam fakt
obniżenia ceny, ale to, czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla takiego zachowania
kontrahenta. Analiza rynkowości zastosowanej ceny uwzględniać musi specyfikę
branży, etap obrotu (hurt, duży hurt, itp.) i jego wielkość. Znacząca różnica między ceną
oferowaną przez kontrahenta a ceną rynkową może wskazywać, że celem transakcji nie
było osiągnięcie zysku przez kontrahenta.
 Nabywanie towarów, które należą do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i
których dotychczas Spółka od niego nie nabywała, jeżeli zmiana profilu działalności
kontrahenta nie ma uzasadnienia ekonomicznego;
 Kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą nie był odpowiedni dla
okoliczności danej transakcji. Wskazuje się na następujące przypadki, w których należy
mieć wątpliwości co do tego, czy kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą
był odpowiedni (dotyczy wyłącznie krajowych dostaw towarów):
a) kontrahent (osoba go reprezentująca) nie był rezydentem w Polsce, a kontakt z
nim odbywał się wyłącznie w obcym języku, poprzez zagraniczny adres e-mail,
komunikator internetowy albo telefonicznie;
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b) kontrahent nie był rezydentem w Polsce i nie przedstawił żadnej osoby do
kontaktu w Polsce;
c) kontrahent nie posiadał żadnego biura, agencji, oddziału, przedstawicielstwa
w Polsce, posiadał wyłącznie zagraniczny adres miejsca prowadzenia
działalności;
d) kontrahent (osoba go reprezentująca) nie uwiarygadniał swojej tożsamości, tak
że podatnik nie mógł mieć pewności z kim faktycznie się kontaktuje. Na
przykład kontakt odbywał się z adresu e-mail, którego nie sposób było powiązać
z działalnością gospodarczą kontrahenta, w e-mailach nie było żadnych danych
kontrahenta, korespondencja była prowadzona za pomocą komunikatora
internetowego;
e) osobiste spotkanie z kontrahentem lub osobą go reprezentującą (np. agentem,
przedstawicielem handlowym) było niemożliwe;
f) ta sama osoba występowała jako osoba reprezentująca różne podmioty lub jako
osoba, z którą uzgadniało się szczegóły transakcji dotyczących różnych
podmiotów;
 Kontrahent posiadał siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod
adresem, pod którym brak było oznak prowadzenia działalności gospodarczej;
 Wymagany przez kontrahenta termin płatności był krótszy niż termin płatności
oferowany przez innych dostawców z tej samej branży bez ekonomicznego
uzasadnienia;
 Transakcja została zawarta na warunkach znacznie odbiegających od tych, które
uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu. Wśród
typowych warunków wskazujących na możliwość uczestnictwa w transakcjach
mających na celu naruszenie prawa lub oszustwo można wymienić:
a) ograniczenie możliwości skutecznej reklamacji zakupionego towaru;
b) brak ubezpieczenia towarów i gwarancji mimo ich wysokiej wartości –
w przypadku, gdy nie zastosowano innych form zabezpieczenia.;
c) brak możliwości wprowadzenia do umowy dodatkowych zabezpieczeń, np.
kar umownych;
d) brak możliwości ustaleń co do transportu, np. transport towarów od podatnika
zawsze własnym transportem kontrahenta lub kolejnego nabywcy, brak
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możliwości ustalenia warunków transportu, magazynowania, miejsca
odbioru towaru;
e) brak możliwości dokładnej weryfikacji jakości towarów, np. zakaz
otwierania opakowań zbiorczych, nakaz wpisywania numerów fabrycznych
towarów na opakowaniu zbiorczym bez możliwości porównania tych
numerów z faktycznymi numerami na towarach.
 Kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
 Transakcja pomiędzy podatnikiem a kontrahentem nie była udokumentowana umową,
zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji;
 Kontrahent

będący

spółką

kapitałową

dysponował

kapitałem

zakładowym

niewspółmiernie niskim w stosunku do okoliczności transakcji;
 Kontrahent nie posiadał zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do
rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej;
 Kontrahent nie dysponuje stroną internetową (lub nie jest obecny w mediach
społecznościowych) z informacjami odpowiednimi do skali prowadzonej działalności,
mimo że jest to przyjęte w danej branży
Postępowanie przy kontynuacji współpracy z kontrahentem

Kryteria formalne
Na brak dochowania należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności:
 brak weryfikacji przez Spółkę w sposób regularny czy kontrahent jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 brak weryfikacji przez Spółkę w sposób regularny czy kontrahent nie utracił
wymaganych koncesji i zezwoleń;
 brak weryfikacji przez Spółkę w sposób regularny czy osoby zawierające
umowę/dokonujące transakcji posiadają aktualne umocowania do działania w
imieniu kontrahenta;
 kontrahent został wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu
skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT, chyba, że rejestracja kontrahenta została
przywrócona w późniejszym okresie.
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Kryteria transakcyjne
 należy ocenić kryteria transakcyjne wskazane powyżej w zakresie dotyczącym
„postępowania na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem” oraz czy nie
nastąpiła zmiana – bez ekonomicznego uzasadnienia –

dotychczasowych zasad

współpracy między Spółką, a jej kontrahentem.
Jednak pojęcie należytej staranności funkcjonuje nie tylko na gruncie przepisów dotyczących
podatku od towarów i usług. Pojęciem tym posługuje się bowiem również Ustawa CIT. Jest to
o tyle istotne, że Spółka w swojej działalności korzysta z usług wykonywanych przez podmioty
mające swoją siedzibę poza terytorium Polski. Usługi te mogą mieć charakter zarówno usług
podwykonawczych jak i usług niematerialnych. Niezależnie od charakteru tych usług, ich
wspólnym mianownikiem jest obowiązek po stronie Spółki do pobrania, przy wypłacie
należności za te usługi, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (czyli tzw.
„podatku u źródła”).
Obowiązek potrącenia przez Spółkę podatku u źródła powstaje w przypadku płatności do
podmiotów mających swoja siedzibę poza terytorium Polski z następujących tytułów:
a) z tytułu świadczeń:
 doradczych,
 księgowych,
 badania rynku,
 usług prawnych,
 usług reklamowych,
 usług zarządzania i kontroli,
 usług przetwarzania danych,
 usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 usług gwarancji i poręczeń
oraz świadczeń o podobnym charakterze,
b) z odsetek,
c) z praw autorskich lub praw pokrewnych,
d) z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym
również ze sprzedaży tych praw,
e) z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
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f) za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także
środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
g) za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej,
handlowej lub naukowej (know-how).
Podstawowa stawka podatku jaki powinien zostać potrącony wynosi 20% jednak stawka tego
podatku może być inna w przypadku gdy odbiorca należności wypłacanej przez Spółkę ma
swoją siedzibę w kraju, który jest stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
zawartej z Polską. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT, przy weryfikacji warunków
zastosowania stawki podatku innej niż 20% z przepisów umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, płatnik (czyli Spółka) jest obowiązany do dochowania należytej staranności.
Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności
prowadzonej przez płatnika.
Kryteria należytej staranności w zakresie stosowania przepisów Ustawy CIT dotyczących
„podatku u źródła”
Kryterium działania
Należy ustalić czy wynagrodzenie, które ma zostać wypłacone do zagranicznego odbiorcy
jest wynagrodzeniem z jakiegokolwiek z tytułów skazanych powyżej. Należy zwrócić
szczególną uwagę na usługi „o podobnym charakterze” do usług wymienionych pod lit. a).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie należy zwrócić się do Głównego
Księgowego.
Należy ustalić, czy usługodawca, na rzecz którego ma być wypłacone wynagrodzenie z
tytułu wykonania przez niego jednej z wymienionych powyżej usług jest rzeczywistym
właścicielem tego wynagrodzenia, co oznacza, że w stosunku do tego podmiotu spełnione
są łącznie następujące warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej
części,
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem
zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności
innemu podmiotowi,
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c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności
uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W celu ustalenia czy usługodawca - odbiorca należności prowadzi rzeczywistą działalność
gospodarczą należy wziąć pod uwagę, w szczególności, następujące kryteria:
a) jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe posiada usługodawca,
b) czy usługodawca dysponuje w państwie rejestracji miejscem (pomieszczeniami)
oraz infrastrukturą i personelem w rozmiarze niezbędnym do świadczenia usług,
c) czy adres siedziby (biura) usługodawcy jest wykorzystywany równolegle przez
wiele podmiotów. Jeżeli tak to czy podmioty te są powiązane z usługodawcą co
może uzasadniać korzystanie z tego samego adresu (biura).
Należy:
a) uzyskać, przed dniem dokonania wypłaty wynagrodzenia za usługę, dokument
wystawiony

przez

władze

podatkowe

państwa

rezydencji

usługodawcy

potwierdzający, że jest on rezydentem podatkowym w danym kraju (tzw. certyfikat
rezydencji),
b) sprawdzić na stronie internetowej usługodawcy czy podany przez niego numer
rachunku jest tam wskazany (o ile jest taka możliwość i taki dane są tam
zamieszczane),
c) w umowie zawieranej z usługodawcą należy umieścić klauzulę określającą, że
Spółka ma dokonywać zapłaty na określony rachunek wskazany przez
usługodawcę, co do którego usługodawca oświadcza, ze jest on jego rachunkiem
bankowym.
Do stosowania powyższych zasad, oprócz komórek podległych Głównemu Księgowemu,
zobowiązane są działy:
 Kierownik Działu Logistyki („NL”)
 Szef Kooperacji („WK”).
Powyższe zasady należy traktować jako uzupełnienie obowiązków Kierownika Działu
Logistyki („NL”) oraz Szefa Kooperacji („WK”) wynikających z Procedury ZSZ Nr P-7.4.01
(Procedura Zakupów) oraz Instrukcji ZSZ Nr I-7.4.02.01 (Instrukcja oceny i wyboru
kooperantów).
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8. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej
Spółka w 2020 r. nie korzystała z żadnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.

9.Informacje

odnośnie

realizacji

obowiązków

podatkowych

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
Realizacja obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych w 2020 r.:

miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień

wyliczona kwota
należnej zaliczki
4 569 929,00 zł
1 830 551,00 zł
2 572 321,00 zł
2 499 021,00 zł

maj
czerwiec
lipiec

516 961,00 zł
527 540,00 zł
- 69 947,00 zł

sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

2 227 497,00 zł
1 847 155,00 zł
- 1 825 567,00 zł
- 1 497 483,00 zł
- 1 039 459,00 zł

miesiąc
styczeń
luty
marzec
maj
okres

2020

data zapłaty
(2020r.)
20 lutego
20 marca
20 kwietnia
20 maja
22 czerwca
(poniedziałek)
20 lipca
21 września
(poniedziałek)
20 października
20 stycznia 2021

deklaracja wyliczona kwota data zapłaty
podatku
(2020r.)
IFT-2
50,00 zł
05 lutego
IFT-2
25,00 zł
28 kwietnia
IFT-2
25,00 zł
28 kwietnia
IFT-2
38,00 zł
05 czerwca

kwota przelewu
4 569 929,00 zł
1 830 551,00 zł
2 572 321,00 zł
2 499 021,00 zł
516 961,00 zł
527 540,00 zł
2 157 550,00 zł
1 847 155,00 zł
2 455 866,00 zł
kwota
przelewu
50,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
38,00 zł

data złożenia
deklaracji
05 lutego
27 kwietnia
27 kwietnia
4 czerwca

deklaracja data złożenia
deklaracji
25 stycznia
CIT-10Z
2021 r.
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okres
2020

deklaracja data złożenia
deklaracji
CIT-8

Realizacja obowiązków podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
w 2020 r.:

data powstania
obowiązku
deklaracja
podatkowego
PCC-3

data złożenia
deklaracji

kwota
podatku
900,00 zł

kwota
przelewu

data zapłaty
(2020r.)
08 czerwca

900,00 zł

Realizacja obowiązków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w
2020 r.:

deklaracja

VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7 IV
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7

data
złożenia
(2020r.)

data
kwota do przelewu
zwrotu
(2020r.)
(w zł.)
20-04

kwota
zwrotu z
Urzędu
Skarbowego
(w zł.)

kwota
wpłaty do
Urzędu
Skarbowe
go
(w zł.)

kwota do
odsetki przeniesi
(w zł.)
enia
(w zł.)

25-02

5 779 585

5 779 584

28-02

-1

24-04

1

10-06
24-03

- 1 281
4 388 585

11-06
18-05

19-05

-10 934

19-05

10 934

29-05

-

04-06

- 2 546

05-06

2 546

9

21-12
24-04

- 7 574
7 584 048

18-12
16-06

7 574

354

30-06

1

30-07

- 27 928

30-07

27 928

269

23-09
25-05

-1 850
7 304 402

23-09
16-07

1 850

42

280

14

4 388 585

7 556 847

7 304 402
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VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7 IV
korekta
VAT-7 V
korekta
VAT-7 VI
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta
VAT-7 IV
korekta
VAT-7 V
korekta
VAT-7 VI
korekta
VAT-7 VII
korekta
VAT-7 VIII
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta

31-07

- 140

31-07

140

14-09

- 58 431

14-06

58 431

768

27-10
25-06

- 9 823
3 964 919

27-10
19-08

9 823

222

24-08

-

14-09

- 94 342

14-09

94 343

538

30-09

- 39 915

30-09

39 915

367

27-10

- 2 156

27-10

2 156

33

28-12

- 221

29-12

221

6

29-12
24-07

5 316 507

11-09

30-09

- 1 382

30-09

88

18-12
19-03
(2021)
25-08

- 3 820

18-12
22-03
-2021
14-10

3 820

82

1 745

73

27-08

-

29-09

- 237

09-10

- 10 941

-1 745
5 291 302

16-10

-

30-10

-

3 964 919

5 316 507

5 290 606

16-10

10 482

18-11

- 55 531

18-11

55 531

426

18-12
11-02
-2021
25-09

- 11 584

18-12
11-02
-2021
16-11

11 584

165

2 996

79

27-11

294

294

1

27-01

14 665

14 665

231

2 996
5 008 645

27-11
27-01
-2021

5 008 645
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VAT-7 III
korekta
VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta

31-03
-2021
23-10
29-12
15-01
-2021
26-01
-2021

13 760

VAT-7
VAT-7 I
korekta

24-11
27-01
-2021

4 954 720

VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta

23-12
26-02
-2021
24-03
-2021
25-01
-2021
28-01
-2021
23-02
-2021
30-03
-2021

7 580 652

VAT-7
VAT-7 I
korekta
VAT-7 II
korekta
VAT-7 III
korekta

8
5 928 250

44 382
1 936

-2 222

- 92
-23 375

31-03
-2021
21-12
30-12
15-01
-2021
26-01
-2021
20-01
-2021
27-01
-2021
17-02
-2021
26-02
-2021
24-03
-2021

8
5 927 946
13 760

27

44 382

243

1 936

15

2 222

3

16 862

33

23 375

179

4 954 720

7 580 652

5 480 517
14 666
5 498 180
2 997
-

Realizacja obowiązków podatkowych płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych w 2020 r.:

PIT4R

PIT8AR

data
miesiąc
kwota naliczona kwota naliczona
zapłaty
styczeń 1 144 200,00 zł
7 491,00 zł
20.02.2020
luty
1 222 038,00 zł
3 353,00 zł
20.03.2020
marzec 1 252 022,00 zł
- zł
20.042020
kwiecień 1 344 404,00 zł
411 197,00 zł
20.05.2020
maj
1 388 560,00 zł
24 180,00 zł
20.06.2020
czerwiec 1 487 481,00 zł
12 088,00 zł
20.07.2020
lipiec
1 506 002,00 zł
7 101,00 zł
20.082020
sierpień 1 666 442,00 zł
2 755,00 zł
20.09.2020
wrzesień 1 665 430,00 zł
6 481,00 zł
20.10.2020
październik 1 679 609,00 zł
1 309,00 zł
20.11.2020
listopad 1 856 083,00 zł
1 052,00 zł
20.12.2020
grudzień 2 305 968,00 zł
515,00 zł
20.01.2021

PIT4R

PIT8AR

kwota przelewu
1 144 200,00 zł
1 222 038,00 zł
1 252 022,00 zł
1 344 404,00 zł
1 388 560,00 zł
1 487 481,00 zł
1 506 002,00 zł
1 666 442,00 zł
1 665 430,00 zł
1 679 609,00 zł
1 856 083,00 zł
2 305 968,00 zł

kwota przelewu
7 491,00 zł
3 353,00 zł
- zł
411 197,00 zł
24 180,00 zł
12 088,00 zł
7 101,00 zł
2 755,00 zł
6 481,00 zł
1 309,00 zł
1 052,00 zł
515,00 zł
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Realizacja obowiązków podatkowych płatnika w zakresie podatku akcyzowego:

miesiąc
(2020 r.)

styczeń

data
wysłania
deklaracji
(AKC-4)
(2020 r.)

kwota
podatku
naliczona

data
zapłaty
podatku
(2020
r.)

Uwagi
kwota
zapłaconego
podatku
(z odsetkami)

13-11

53 989,00 zł

13-11

57 089,00 zł

13-11

53 324,00 zł

13-11

55 661,00 zł

luty

marzec
kwiecień

Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS
Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS
Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS

maj

13-11

26 584,00 zł

13-11

26 995,00 zł

czerwiec

13-11

17 562,00 zł

13-11

17 772,00 zł

lipiec

13-11

36 137,00 zł

13-11

36 454,00 zł

sierpień
wrzesień

13-11

52 820,00 zł

13-11

53 104,00 zł

Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS
Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS
Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS
Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS

35 492,00 zł

Deklaracja złożona po
otrzymaniu interpretacji
indywidualnej od DKIS

październik
listopad
grudzień

13-11

35 492,00 zł

13-11

Realizacja obowiązków podatkowych płatnika w zakresie podatku od nieruchomości w
2020 r.:

miesiąc
(2020 r.)

data wysłania
deklaracji
(2020 r.)

kwota naliczonego
podatku

data zapłaty
podatku
(2020 r.)

kwota
zapłaconego
podatku
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styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

28-01
24-03

07-07
11-09
20-10

453 201,00 zł
453 201,00 zł
453 251,00 zł
453 211,00 zł
453 231,00 zł
453 231,00 zł
453 377,00 zł
453 377,00 zł
453 410,00 zł
454 621,00 zł
454 621,00 zł
454 620,00 zł

30-01
14-02
11-03
15-04
15-05
15-06
15-07
14-08
15-09
15-10
13-11
15-12

453 201,00 zł
453 201,00 zł
453 251,00 zł
453 211,00 zł
453 231,00 zł
453 231,00 zł
453 377,00 zł
453 377,00 zł
453 410,00 zł
454 621,00 zł
454 621,00 zł
454 620,00 zł

Realizacja obowiązków podatkowych płatnika w zakresie podatku od nieruchomości
(Kościerzyna) w 2020 r.:

miesiąc
(2020 r.)

data wysłania
deklaracji
(2020 r.)

kwota naliczonego
podatku

data zapłaty
podatku
(2020 r.)

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

28-01

18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł

30-01
14-02
11-03
15-04
15-05
15-06
15-07
14-08
15-09
15-10
13-11
15-12

kwota
zapłaconego
podatku
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 946,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł
18 945,00 zł

W 2020 r. Spółka była zobowiązana do przekazania Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o schematach podatkowych na formularzu MDR-3 i przekazała taką
informację w dniu 30 czerwca 2020 r.
10.Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
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finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące progu wartości transakcji podlegających
obowiązkowi ujawnienia w niniejszej strategii:

Sprawozdanie

Suma bilansowa aktywów

5% sumy bilansowej

finansowe za rok

(w zł.)

aktywów (w zł.)

2020

515 076 053,10

25 753 802,55

2019

638 571 382,37

31 928 669,12

W 2020 r. Spółka była stroną dwóch transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów,
ustalonej na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Gdańskiej za 2020 r. oraz
za 2019 r. Umowy dotyczące tych transakcji były zawarte przez Spółkę w 2019 r. jednakże z
uwagi na fakt, że transakcje te były realizowane również w 2020 r. i Spółka jako wartość tych
transakcji przyjmuje wartość kontraktową a nie wartość przychodu uzyskanego z tytułu tych
transakcji w poszczególnych latach podatkowych, Spółka opisuje poniżej te transakcje.
Schemat powiązań, o których owa jest w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych jest w przedmiotowych transakcjach następujący
(udział kapitałowy w %):

Informacje o pierwszej z tych transakcji przedstawione są w poniższej tabeli:
Rodzaj informacji

Opis

Druga strona transakcji

Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
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Rodzaj występujących
powiązań

Data zawarcia umowy
dotyczącej transakcji

Wartość transakcji

Zakres transakcji

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000038656. NIP 583-000-09-02
Remontowa Holding S.A., która jest większościowym akcjonariuszem
Spółki (95,71% akcji) posiada 69,06% akcji w kapitale zakładowym
Remontowa Shipbuilding S.A. Spółka posiada 30,83% akcji w Remontowa
Shipbuilding S.A.
Umowa z dnia 20 grudnia 2019 r. nr U-PA/RSB/856-3/1/2019

[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego]
Przedmiotem transakcji jest wykonanie przez Spółkę na rzecz Remontowa
Shipbuilding S.A. usługi polegającej na dokończeniu budowy jednostki
pływającej o nazwie roboczej PSV-3 zgodnie z warunkami i specyfikacją
określoną w umowie nr U-PA/RSB/856-3/1/2019 zawartej w dniu 20
grudnia 2019 r. Zakres usług objętych tą umową obejmuje wykonanie przez
Spółkę następujących, rodzajowo, prac:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego]
Wszystkie prace jakie zostaną wykonane przez Spółkę w ramach usługi
polegającej na dokończeniu budowy jednostki pływającej PSV-3 zostaną
wykonane zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Remontowa
Shipbuilding S.A., standardami Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz
standardami dla danego zakresu prac obowiązującymi w Spółce. Należność
za wykonanie usługi ma zostać wypłacona Spółce w transzach określonych
w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. Wynagrodzenie to
zostało określone jako wstępne i szacunkowe, podlegające okresowym
przeglądom, rekalkulacji i urealnieniu, miedzy innymi na podstawie
weryfikacji i oceny:
a) zaawansowania prac projektowych i przekazania przez Remontowa
Shipbuilding S.A. dokumentacji,
b) rzeczywistej ilości i stanu materiałów przekazanych przez
Remontowa Shipbuilding S.A.,
c) stanu prac wykonanych przez Spółkę.
Usługa dokończenia dokończeniu budowy jednostki pływającej PSV-3
objęta jest 12 miesięczną gwarancją udzieloną przez Spółkę na podstawie
umowy.

Informacje o drugiej z tych transakcji przedstawione są w poniższej tabeli:

Rodzaj informacji

Opis

Druga strona transakcji

Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
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Rodzaj występujących
powiązań

Data zawarcia umowy
dotyczącej transakcji

Wartość transakcji

Zakres transakcji

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000038656. NIP 583-000-09-02
Remontowa Holding S.A., która jest większościowym akcjonariuszem
Spółki (95,71% akcji) posiada 69,06% akcji w kapitale zakładowym
Remontowa Shipbuilding S.A. Spółka posiada 30,83% akcji w Remontowa
Shipbuilding S.A.
Umowa z dnia 20 grudnia 2019 r. nr U-PA/RSB/856-4/1/2019

[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego]
Przedmiotem transakcji jest wykonanie przez Spółkę na rzecz Remontowa
Shipbuilding S.A. usługi polegającej na dokończeniu budowy jednostki
pływającej o nazwie roboczej PSV-4 zgodnie z warunkami i specyfikacją
określoną w umowie nr U-PA/RSB/856-4/1/2019 zawartej w dniu 20
grudnia 2019 r. Zakres usług objętych tą umową obejmuje wykonanie przez
Spółkę następujących, rodzajowo, prac:
[pominięte na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób parnych - informacje objęte tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego]
Wszystkie prace jakie zostaną wykonane przez Spółkę w ramach usługi
polegającej na dokończeniu budowy jednostki pływającej PSV-4 zostaną
wykonane zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Remontowa
Shipbuilding S.A., standardami Towarzystwa Klasyfikacyjnego oraz
standardami dla danego zakresu prac obowiązującymi w Spółce. Należność
za wykonanie usługi ma zostać wypłacona Spółce w transzach określonych
w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. Wynagrodzenie to
zostało określone jako wstępne i szacunkowe, podlegające okresowym
przeglądom, rekalkulacji i urealnieniu, miedzy innymi na podstawie
weryfikacji i oceny:
d) zaawansowania prac projektowych i przekazania przez Remontowa
Shipbuilding S.A. dokumentacji,
e) rzeczywistej ilości i stanu materiałów przekazanych przez
Remontowa Shipbuilding S.A.,
f) stanu prac wykonanych przez Spółkę.
Usługa dokończenia dokończeniu budowy jednostki pływającej PSV-4
objęta jest 12 miesięczną gwarancją udzieloną przez Spółkę na podstawie
umowy.

11.Informacja o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych
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W 2020 r. Spółka nie planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.
12.Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej,

interpretacji

przepisów

prawa

podatkowego,

wiążącej

informacji

stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej
W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,
wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej. W dniu 27 sierpnia 2020 r.
Spółka wystąpiła do DKIS z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego w zakresie
podatku akcyzowego (data otrzymania wniosku przez DKIS – 4 września 2020 r.). We wniosku
o wydanie tej interpretacji Spółka przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe:
 Spółka zawarła z Remontowa Shipbuilding S.A. umowę, której przedmiotem jest
dokończenie budowy dwóch statków pełnomorskich, które są własnością Remontowa
Shipbuilding S.A. i pozostaną własnością Remontowa Shipbuilding S.A. przez cały
okres obowiązywania umowy;
 statki te, na wniosek Remontowa Shipbuilding S.A., zostały zarejestrowane przez
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni jako statki w budowie („Statek M” oraz „Statek
„R”);
 dokończenie przez Spółkę budowy Statku M oraz Statku R oznacza, że Spółka
zobowiązana będzie do przeprowadzenia prób morskich tych statków celem
sprawdzenia prawidłowości wykonanych prac zgodnie z umową podpisaną przez
Spółkę z Remontowa Shipbuilding S.A.;
 obowiązkiem Spółki jest zabezpieczenie statkom niezbędnej ilości oleju napędowego,
oleju smarnego, oleju hydraulicznego i smarów i innych zapasów do przeprowadzenia
prób zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Zarządzenia Porządkowego Nr. 18
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 października 2007 roku w sprawie
bezpieczeństwa żeglugi statków udających się w podróże próbne;
 w celu wywiązania się z obowiązków związanych z dokończeniem budowy Statku M
oraz Statku R, Spółka dokona zakupu oleju napędowego pod postacią paliwa
żeglugowego MGO sklasyfikowanego pod numerem CN 27101947, które zostanie
zatankowane do Statku M oraz Statku R;
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 przemieszczanie oleju napędowego nastąpi na podstawie dokumentu zastępującego eDD (będzie to pisemne potwierdzenie dostawy oraz kwity bunkrowe);
 Spółka podczas dokonywania tych prób zużyje zakupiony olej napędowy;
 próby morskie Statku M oraz Statku R zostaną przeprowadzone przez Spółkę na
polskich morskich wodach wewnętrznych, na obszarze polskiego morza terytorialnego
oraz na morskim obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, bez zawijania do
portów innych państw oraz bez żeglugi na wodach terytorialnych innych państw;
 zakup tego paliwa przez Spółkę będzie dokonany w warunkach o których mowa jest w
art. 32 ust. 3 pkt 1 albo pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym tj.
jako dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do Spółki lub dostarczenia
od podmiotu pośredniczącego do Spółki.
We wniosku o wydanie tej interpretacji Spółka zadała następujące pytanie:
 Czy zakup przez Spółkę oleju napędowego pod postacią paliwa żeglugowego MGO
sklasyfikowanego pod numerem CN 27101947, które zostanie zatankowane do Statku
M oraz Statku R, będących własnością Remontowa Shipbuilding S.A. w celu
przeprowadzenia przez Spółkę prób morskich tych statków będzie korzystać ze
zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym?
Spółka przedstawiła następujące stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, który
dotyczy zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, zwalnia
się od akcyzy wyroby energetyczne używane do celów żeglugi - w przypadkach, o których
mowa jest w ust. 3 tego artykułu, jeżeli są spełnione warunki, o których jest mowa w ust. 5-6b,
12 i 13 tego artykułu. Zatem, aby wyrób akcyzowy był zwolniony od akcyzy na podstawie tego
przepisu muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:
a) wyrób akcyzowy musi być wyrobem energetycznym;
b) wyrób energetyczny musi być używany do celów żeglugi - w przypadkach, o których
mowa jest w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
c) muszą być spełnione warunki, o których jest mowa w art. 32 ust. 5-6b, 12 i 13 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Ad. a)
Zgodnie z poz. 27 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
olej napędowy pod postacią paliwa żeglugowego MGO sklasyfikowanego pod numerem CN
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27101947 jest wyrobem akcyzowym. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, olej napędowy
pod postacią paliwa żeglugowego MGO sklasyfikowanego pod numerem CN 27101947jest
wyrobem energetycznym. Zatem ta przesłanka jest spełniona.
Ad. b)
W przedmiotowej sprawie, wyrób energetyczny (olej napędowy pod postacią paliwa
żeglugowego MGO sklasyfikowanego pod numerem CN 27101947) będzie dostarczony ze
składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, którym jest
Wnioskodawca (art. 32 ust. 3 pkt 1) albo przez podmiot pośredniczący do podmiotu
zużywającego, którym jest Wnioskodawca (art. 32 ust. 3 pkt 3). Wyrób energetyczny - olej
napędowy pod postacią paliwa żeglugowego MGO sklasyfikowanego pod numerem CN
27101947 będzie użyty do celów żeglugi. Analizy pojęcia „żeglugi” dla potrzeb zwolnienia z
akcyzy zużywanych wyrobów energetycznych podjął się Trybunał Sprawiedliwości UE w
wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-505/10. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości
UE przepisu art. 15 ust. 1 lit. f dyrektywy 2003/96/WE nie można interpretować w ten sposób,
że znajduje on zastosowanie do każdego świadczenia usług z wykorzystaniem statku na wodach
Unii Europejskiej, to jest do zużycia olejów mineralnych niezwiązanego z przemieszczaniem
się statku (pkt 19 wyroku w sprawie C-505/10). Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE w
motywie 20 wyroku w sprawie C-505/10: „Z brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że
zwolnienie uzależnione jest od użycia olejów mineralnych jako paliwa w żegludze na wodach
Unii Europejskiej”. Próby morskie Statku M oraz Statku R zostaną przeprowadzone przez
Wnioskodawcę na polskich morskich wodach wewnętrznych, na obszarze polskiego morza
terytorialnego oraz na morskim obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, bez zawijania
do portów innych państw oraz bez żeglugi na wodach terytorialnych innych państw (statki
wypłyną z poru Gdańsk i powrócą do portu Gdańsk po odbyciu prób). Zatem próby morskie
Statku M oraz Statku R, które będą przeprowadzone przez Wnioskodawcę stanowią żeglugę, o
której mowa jest w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Zatem ta przesłanka jest spełniona. Żegluga ta będzie wykonana w celu zarobkowym, gdzie
wynagrodzeniem będzie należność za wykonanie dokończenia budowy statków, w ramach
której Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić próby morskie statków.
Ad. c)
Warunki, o których jest mowa w art. 32 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym dotyczą wyłącznie podmiotu zużywającego będącego osobą fizyczną
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nieprowadzącą działalności gospodarczej, więc nie mają one zastosowania w przedmiotowej
sprawie.
Warunki, o których jest mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym są następujące:


art. 32 ust. 5 - warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie jest również, w przypadku, o którym mowa jest w art. 32 ust. 3 pkt 1 i
pkt 3:
1)

objęcie

wyrobów

zabezpieczeniem

akcyzowych

akcyzowym

będących

złożonym

prowadzący skład podatkowy lub

przedmiotem

przez,

zwolnienia

odpowiednio:

podmiot

podmiot pośredniczący, w wysokości

zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych
wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od
akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru
wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot
pośredniczący. Ten warunek będzie spełniony poprzez złożenie zabezpieczenia
przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący;
2)

przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu zastępującego
e-DD (będzie to pisemne potwierdzenie dostawy oraz kwity bunkrowe) oraz
zakończenie przemieszczania w sposób, o którym mowa w art. 46b ust. 2, oraz
w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3. Ten warunek będzie spełniony
ponieważ przemieszczanie wyrobu energetycznego nastąpi na podstawie
dokumentu zastępującego e-DD, (będzie to pisemne potwierdzenie dostawy oraz
kwity bunkrowe) zakończy się poprzez odbiór wyrobu energetycznego przez
Wnioskodawcę, czyli podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
32 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (przy czym
Wnioskodawca będzie również zużywającym olej napędowy do wykonania prób
morskich) w terminie, nieprzekraczającym 30 dni od dnia wysłania wyrobów
energetycznych wskazanego w dokumencie zastępującym e-DD (będzie to
pisemne potwierdzenie dostawy oraz kwity bunkrowe);



art. 32 ust. 6 - warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, jest złożenie przez
podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę
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lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju zgłoszenia
rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym. Warunek ten będzie spełniony ponieważ Wnioskodawca –
podmiot zużywający złożył zgłoszenie rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;


warunek określony w art. 32 ust. 6a dotyczy przypadku gdy System jest niedostępny, a
wyroby akcyzowe są przemieszczane na podstawie dokumentu zastępującego e-DD.
Ponieważ Wnioskodawca posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym warunek ten jest spełniony;



warunek określony w art. 32 ust. 6b dotyczy zwolnienia od akcyzy paliw lotniczych,
więc nie ma zastosowania.

Niezależnie od tego, że wskazane powyżej warunki będą, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione
to warto zaznaczyć, że są to wyłącznie warunki o charakterze formalnym mające jedynie
charakter subsydiarny względem warunku materialnego, jakim jest przeznaczenie wyrobu
energetycznego, którym to przeznaczeniem będzie żegluga.
DKIS w odpowiedzi na opisany wniosek Spółki wydał w dniu 21 października 2020 r.
interpretację indywidualną nr 0111-KDIB3-3.4013.163.2020.1.MK, w której uznał stanowisko
Spółki za nieprawidłowe przedstawiając następujące stanowisko:
 nabycie wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu 2710 19 47 a następnie ich
użycie przez Spółkę w trakcie prób morskich statków nie może zostać objęte
zwolnieniem, o którym mowa jest w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym,
ponieważ Spółka nie będzie wykorzystywała wyrobów energetycznych do celów
żeglugi w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w związku z
art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE tj. do odpłatnego świadczenia usług przewozu
towarów, pasażerów, usług na rzecz organów publicznych i innych komercyjnych usług
żeglugi za wynagrodzeniem, lecz do prób morskich, a więc do zgoła odmiennych
czynnosci aniżeli te które mogą zostać objęte zwolnieniem;
 nie ulega wątpliwości, że opisane we wniosku Spółki próby morskie, które
wykonywane będą w ramach usługi dokończenia budowy statków, nie mają
bezpośredniego związku z odpłatnym świadczeniem usług przewozu towarów,
pasażerów, usług na rzecz organów publicznych i innych komercyjnych tj. niezbędnego
warunku, który po spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o podatku
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akcyzowym umożliwia zastosowanie zwolnienia z akcyzy, o którym mowa jest w art.
32 ust. 1 pkt 2 tej ustawy;
 brak możliwości zastosowania zwolnienia wyrobów energetycznych klasyfikowanych
do kodu CN 2710 19 47, o którym mowa jest w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
akcyzowym do czynnosci opisanych we wniosku, tj. prób morskich statków wynika
również z analizy art. 15 ust. 1 lit. j dyrektywy;
 dyrektywa umożliwia wprowadzenie zwolnień fakultatywnych, uzależnionych od
swobodnego uznania poszczególnych państw i przykładem takiego fakultatywnego
zwolnienia jest zwolnienie określone w art. 15 ust. 1 lit. j dyrektywy, zgodnie z którym
bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą
przyznawać, pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w
zakresie poziomu opodatkowania wobec paliw silnikowych wykorzystywanych w
dziedzinie wytwarzania, rozwoju, badania i konserwacji statków powietrznych i
statków;
 przepisy dyrektywy w niebudzący wątpliwości sposób oddzielają wykorzystanie
wyrobów energetycznych do celów żeglugi od wykorzystywania do celów związanych
z wytwarzaniem, rozwojem, badaniem i konserwacją statków, w ramach których
mieszczą się m.in. próby morskie statków oraz inne niezbędne próby w trakcie
przygotowań statków do zdania armatorom;
 fakultatywne zwolnienie, o którym mowa jest w art. 15 ust. 1 lit. j dyrektywy nie zostało
implementowane do krajowego porządku prawnego i tym samym nie znajduje ono w
sprawie zastosowania.
13.Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
W 2020 r. Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT
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oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na
podstawie art. 86a § 10 OrdPod.
Załącznik nr 1 - Informacje o schemacie podatkowym

Data zdarzenia powodującego obowiązek złożenia
MDR
Schemat podatkowy standaryzowany
Schemat podatkowy transgraniczny
Czy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od
wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług,
podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na
terytorium
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej? (art. 86a § 3 OP)
Czy przynajmniej jeden z korzystających spełnia
kryterium kwalifikowanego korzystającego zgodnie z
art. 86a § 4?
Czy schematowi nadano nazwę
Informacje o składającym:
NIP
Firma/Nazwa pełna
Adres zamieszkania / siedziby:
województwo
powiat
gmina
ulica
numer budynku
numer mieszkania
miejscowość
kod pocztowy
Rodzaj składającego
Informacja przekazywana przez promotora w terminie
30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu
podatkowego.
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Informacja przekazywana przez promotora w terminie
30 dni od następnego dnia po przygotowaniu do
wdrożenia schematu podatkowego.
Informacja przekazywana przez promotora w terminie
30 dni od dnia dokonania pierwszej czynności
związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.
Dane korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy inny niż standaryzowany albo
korzystającego, który jest lub był pierwszym podmiotem, któremu promotor lub wspomagający
udostępnił schemat standaryzowany:
Firma / Nazwa pełna:
Identyfikator podatkowy
Kod kraju rezydencji podatkowej

Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie
podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność,
służąca wdrożeniu tego schematu
Dzień, w którym została lub zostanie dokonana
pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu
Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały
przekazaniem informacji o schemacie podatkowym
Podmioty powiązane z korzystającym zgodnie z art. 86a par. 1 pkt 7, o których mowa w art. 86f par. 1
pkt 1
Firma / Nazwa pełna
numer identyfikacji podatkowej
Kraj wydania numeru identyfikacji podatkowe
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Kod kraju rezydencji podatkowej
Adres zamieszkania / siedziby
Kraj
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
kod pocztowy
Wskazanie czy schemat podatkowy ma wpływ na
podmiot powiązany z korzystającym
Opis zgłaszanego schematu podatkowego

Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zryczałtowany
fizycznych

podatek

dochodowy

od

osób

Podatek od towarów i usług
Podatek akcyzowy
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn
Ordynacja podatkowa
Podatek od wydobycia niektórych kopalin
Schemat podatkowy dotyczy następujących działań
Wkład niepieniężny (aport)
Wydzielenie
Połączenie
Likwidacja
Wymiana udziałów
Przeniesienie składników majątkowych
Zmiana rezydencji podatkowej
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Przekształcenie
Schemat podatkowy dotyczy następujących transakcji / zdarzeń

Dywidendy
Należności licencyjne
Odsetki - w tym od obligacji
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług
Wartość firmy
Strata podatkowa
Świadczenie złożone
Świadczenia
niepodlegające
opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług na terytorium RP
Mechanizm odwróconego podatku
Znaki towarowe
Własność intelektualna
Licencje
Czynności o charakterze bezpłatnym
Ulga badawczo-rozwojowa
Ciche rezerwy
Obrót towarami wrażliwymi, o których mowa w
załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług
Programy motywacyjne
Definicja pojęcia budowla/budynek na gruncie
podatku od nieruchomości
Zwolnienia w podatku od nieruchomości
Zwolnienia (skorzystanie ze zwolnienia o charakterze
podmiotowym, przedmiotowym lub o charakterze
mieszanym)
Zmiana stawek z wyższej na niższą (podatek od
towarów i usług, podatek akcyzowy)
Wskaźnik proporcji (instytucje publiczne, instytucje
prywatne)
Leasing/najem/dzierżawa
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Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Przekwalifikowanie typu przychodów/dochodów
Wykorzystanie samozatrudnienia
Instrumenty pochodne
Działalność gospodarcza
ekonomicznej

w

specjalnej

strefie

Amortyzacja
Wskazanie innych rodzajów transakcji / zdarzeń
W schemacie podatkowym występuje którykolwiek ze wskazanych typów podmiotów

Podatkowa grupa kapitałowa
Fundusz inwestycyjny
Oddział, przedstawicielstwo
Fundacja
Zakład zagraniczny
Spółka transparentna podatkowo
Trust
Stowarzyszenie
Spółka holdingowa
Spółka nabyta od innego podmiotu
Kontrolowana spółka zagraniczna
Spółka specjalnego przeznaczenia (tzw. SPV)
Firma inwestycyjna
Spółka założona w okresie ostatnich 6 m-cy
Do schematu podatkowego zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (należy
wskazać umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania)

Podstawa prawna przekazywania informacji o
schemacie podatkowym ze wskazaniem przesłanek
skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za
schemat podatkowy (wskaż przepis ustawy)
Ogólna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego oraz kryterium głównej korzyści
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Schemat spełnia kryterium głównej korzyści
art. 86a § 1 pkt 6 lit. a)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. b)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. c)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. d)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. e)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. f)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. g)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. h)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. i)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. j)
art. 86a § 1 pkt 6 lit. k)
Szczególna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego
art. 86a § 1 pkt 13 lit. a)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. b)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. c)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. d)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. e)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. f)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. g)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. h)
art. 86a § 1 pkt 13 lit. i)
Inna szczególna cecha rozpoznawcza schematu podatkowego
art. 86a § 1 pkt 1 lit. a)
art. 86a § 1 pkt 1 lit. b)
art. 86a § 1 pkt 1 lit. c)
art. 86a § 1 pkt 1 lit. d)
Streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, opis działalności gospodarczej, do
której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową,
przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego
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Wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, założeń uzgodnienia, czynności
dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy
podmiotami powiązanymi

Wartość
przedmiotu
czynności
uzgodnienia
stanowiącego schemat podatkowy wyrażona w
złotych
Informacje dodatkowe o zgłaszanym schemacie podatkowym
Wskazanie celów, których
podatkowy ma służyć

realizacji

schemat

Przepisy prawa podatkowego znajdujące, według
wiedzy składającego informację, zastosowanie w
schemacie podatkowym
Szacunkowa wartość korzyści podatkowej lub
przybliżona wartość aktywa w podatku odroczonym,
w złotych
Wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą
składającego informację znajduje się schemat
podatkowy, w szczególności informacji o terminach
jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie
czynności w ramach uzgodnienia
Wskazanie innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym
Dane podmiotu niebędącego osobą fizyczną
Firma / Nazwa pełna
Identyfikator podatkowy NIP
Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa ulicy
Numer budynku
Numer lokalu
Nazwa miejscowości
Kod pocztowy

68

Wskazanie czy podmiot został zwolniony z obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym
Wskazanie czy podmiot został zwolniony z
obowiązku przekazania informacji o schemacie
podatkowym
Wskazanie państw lub terytoriów, w których podmiot
został zwolniony z obowiązku przekazania informacji
o schemacie podatkowym
Rola innych podmiotów obowiązanych do
przekazania informacji o schemacie podatkowym
Dane identyfikacyjne osoby fizycznej mającej
miejsce
zamieszkania
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Identyfikator podatkowy NIP
Pierwsze imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa ulicy
Numer budynku
Numer lokalu
Nazwa miejscowości
Kod pocztowy
Wskazanie czy podmiot został zwolniony z
obowiązku przekazania informacji o schemacie
podatkowym
Wskazanie czy podmiot został zwolniony z
obowiązku przekazania informacji o schemacie
podatkowym
Wskazanie państw lub terytoriów, w których podmiot
został zwolniony z obowiązku przekazania informacji
o schemacie podatkowym
Rola innych podmiotów obowiązanych do
przekazania informacji o schemacie podatkowym
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Adres skrzynki ePUAP
Podpisujący informację

Informacja podpisana osobiście przez podatnika
będącego osoba fizyczną lub zgodnie z zasadami
reprezentacji osoby prawnej
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