
 

  

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ   

ZA ROK PODATKOWY 2021  

  

  

Polbis Auto Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  

  

AKTY PRAWNE 

Ustawa o CIT  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych z dnia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. 

zm.)  

Ustawa o VAT  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)  

Ordynacja podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j.  

Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)  

 

    

WSTĘP  

  

Działając na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka Polbis 

Sp. z o.o. (dalej Spółka) informuje, iż w roku podatkowym 2021 realizowała strategię podatkową, 

wywiązując się tym samym z obowiązków podatkowych ciążących na Spółce.   

Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie uregulowań zawartych 

w art. 27b ust. 2 pkt 2 wyżej przywołanej ustawy, jest zobowiązana do sporządzenia i publikowania 

informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.  

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przede wszystkim dystrybucja 

samochodów następujących marek: AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN – samochody osobowe oraz 

dostawcze. 

 

Ponadto świadczy usługi: serwisowe, finansowe oraz sprzedaż samochodów używanych. 



Publikowana informacja nie zawiera informacji, które są zastrzeżone z uwagi na obowiązujące w tym 

przedmiocie przepisy prawa oraz nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na prowadzoną 

lub planowaną działalność biznesową objęte są tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 

procesu handlowego  

INFORMACJE OGÓLNE   

  

 I.  INFORMACJE O SPÓŁCE  

Polbis Auto jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 

26, NIP: 7393727411, REGON: 280362571, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000323903. 

   

W Spółce rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka jest czynnym podatnikiem 

podatku od towarów i usług.  

 

II.  INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH ORAZ PROCEDURACH 

DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z 

PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE  

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w sposób rozsądny, działając w granicach stanowionego 

prawa podatkowego.  Zarząd Spółki w podejmowanych decyzjach nie stosuje agresywnego 

planowania podatkowego, a maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa sprowadza się do prawnie 

uzasadnionego działania nie mającego na celu osiągniecie korzyści podatkowej.   

 

Wskazane zasady, przyświecające działalności gospodarczej Spółki, przekładają się również na obszar 

obowiązków publicznoprawnych. Bowiem zasadniczym celem Spółki jako świadomego podatnika, 

jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, rzetelność,  

prawidłowość, transparentność oraz terminowość przy wypełnianiu obowiązków podatkowych 

i rozliczaniu podatków.    

Spółka jako podatnik, jak również płatnik poszczególnych podatków, dla uniknięcia negatywnych 

konsekwencji karno-skarbowych, a także dla przejrzystości polityki podatkowej, wprowadziła 

procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu, który w przyszłości mógłby 

narazić Spółkę na sankcje wynikające z przepisów prawa.  

Procedurami zostały objęte głównie następujące obszary:  

• weryfikacji kontrahentów,   



• obiegu i archiwizacji dokumentów,  

• ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,  

• postępowania przy wywozie towarów z kraju poza terytorium Unii Europejskiej oraz 

przy wywozie towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,  

• procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

• procedura użytkowania samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie do 

działalności gospodarczej 

 
Procesy podatkowe są realizowane przez pracowników posiadających wiedzę i kompetencje do 

realizowania powierzonych im zadań z obszaru podatków. Pracownicy korzystają z odpowiednich 

narzędzi (w tym informatycznych), serwisów i prasy branżowej, systemów informacji prawnych oraz 

szkoleń celem aktualizacji wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W sytuacjach wątpliwych 

pracownicy odpowiedzialni za prawidłową realizację obowiązków podatkowych współpracują również 

z zewnętrznymi firmami specjalizującymi się w doradztwie podatkowym.  

  

W ocenie Spółki obowiązujące procedury i procesy są adekwatne do branży oraz skali prowadzonej 

przez Spółkę działalności gospodarczej oraz stanowią wyraz należytej staranności Spółki w obszarze 

rozliczeń podatkowych i zarządzania ryzykiem podatkowym.  

III  DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  

 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

IV.  INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA  

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE 

PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O 

SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 86a § 1 pkt 10 ORDYNACJI 

PODATKOWEJ, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ  

  

W prowadzonej działalności Spółka w sposób rzetelny i terminowy wywiązywała się z obowiązków 

podatkowych i sprawozdawczych, jednocześnie skupiając się na tym, aby przekazywane informacje 

stanowiły dokładne odwzorowanie stanu faktycznego.   

Spółka podejmuje niezbędne środki i dokłada najwyższych starań celem prawidłowego i terminowego 

wywiązywania się z nałożonych na Spółkę obowiązków podatkowych, w tym:  

• identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego,  



• terminowo składa deklaracje podatkowe, informacje, zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania, 

wymagane przepisami prawa podatkowego,  

• sporządza i przesyła pliki JPK_VAT,  

• ustala i terminowo uiszcza należne podatki,  

• analizuje zawierane transakcje w świetle przepisów Ordynacji podatkowej o schematach 

podatkowych.  

  

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących 

podatków:  

• podatku dochodowego osób prawnych (CIT),  

• podatku od towarów i usług (VAT),  

• podatku od nieruchomości,  

• podatku od czynności cywilnoprawnych.  

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT),  

 

  

 Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych  

Spółka w roku podatkowym 2021 nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach 

podatkowych.  

 

V. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ 

PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH  

  

 1. INFORMACJE  O  TRANSAKCJACH  Z  PODMIOTAMI  POWIĄZANYMI  W  

ROZUMIENIU art. 11a ust.1 pkt 4, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY 

BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, 

USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO  

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI 

REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W roku podatkowym Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, 

których wartość przekroczyła wartość 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.   

  



2. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA 

DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA 

WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW  

POWIĄZANYCH W ROZUMIENIU art. 11a ust. 1 pkt 4  

  

Spółka w roku podatkowym nie planowała i nie prowadziła działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 

Spółki lub podmiotów powiązanych. Przeprowadzone w roku 2021 połączenie ze 

spółką Polbis Auto Group (NIP 7393817568), w której Polbis Auto miało 100% udziałów 

nie miało wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych, miało na celu uproszczenia 

organizacyjne w zarządzaniu spółkami o podobnym profilu działalności. 

VI.  INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH  

  

1. WNIOSKI O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA  

W art. 14a § 1 ORDYNACJI PODATKOWEJ  

  

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.  

  

2. WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, O 

KTÓREJ MOWA W art. 14b ORDYNACJI PODATKOWEJ  

  

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej.  

  

3. WNIOSKI O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W 

art. 42a USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  

  

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej 

informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów 

i usług.  

  

4. WNIOSKI O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ, O KTÓREJ MOWA W 

art. 7d ust. 1 USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM  

  

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej 

informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym.  

  

  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA 

TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ  

  



W trakcie roku podatkowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop i na podstawie art. 23v ust. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej i nie była zarejestrowana na cele 

podatkowe w żadnym z tych terytoriów lub krajów.   


