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I. Wstęp 

1. Skróty 

Poniższa tabela obrazuje wykaz skrótów używanych w niniejszym dokumencie. 

Wykaz skrótów 

Spółka, Podatnik, 
MTU Aero Engines 

Polska 

MTU Aero Engines Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Tajęcinie, pod adresem Tajęcina 108, 36-002 Tajęcina, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS: 0000286892, NIP: 8133521239 

Grupa, Grupa MTU Grupa MTU z siedzibą w Monachium (Niemcy) 

Ustawa o CIT 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 

1992 r. 

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

OP Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

Rok podatkowy 2020 
Rozumie się przez to rok podatkowy Spółki rozpoczęty 1 stycznia 2020 

roku, a zakończony 31 grudnia 2020 r. 

2. Podstawowe informacje na temat Spółki oraz Grupy MTU 

MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. została utworzona dnia 20 lipca 2007 roku i nieprzerwanie rozwija 

się i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.  

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

- produkcja elementów oraz części do silników lotniczych i turbin (łopatki, HSC 

wielkogabarytowe zespoły łączące), 

- działalność usługowa w zakresie usług obróbki części lotniczych, montażu podzespołów 

silników lotniczych, napraw części silników lotniczych w tym przewodów rurowych i 

elementów osprzętu zewnętrznego silnika, 

- sprzedaż hurtowa części do silników lotniczych w ramach uczestnictwa w programie V2500, 

- działalność badawczo-rozwojowa, 
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- działalność usługowa na rzecz podmiotów powiązanych w zakresie usług IT oraz usług 

zakupowo-logistycznych.  

Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy kapitałowej MTU. Głównym podmiotem w Grupie jest 

MTU Aero Engines AG z siedzibą w Monachium, wiodący producent silników w Niemczech. Firma jest 

technologicznym liderem w branży lotniczej, w zakresie produkcji turbin niskiego ciśnienia, sprężarek 

wysokiego ciśnienia, centralnych części turbin silnika, a także procesów produkcji oraz napraw. 

Grupa MTU posiada zakłady zlokalizowane na całym świecie, dlatego też konsekwentnie budowana 

jest kultura organizacji oparta na partnerstwie i uczciwej współpracy, tolerancji i zaufaniu 

w codziennych relacjach. Elementem kultury korporacyjnej jest kodeks etyczny opracowany w formie 

spisanych podstawowych prawnych, etycznych i moralnych zasad postępowania, które są wiążące 

dla wszystkich pracowników Grupy MTU. 

Grupa MTU w swojej strategii zakłada realizacje celów ekonomicznych i operacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i prawnych. 

Grupa MTU bierze na siebie społeczną odpowiedzialność w zakresie płacenia podatków, a poprzez 

nienaganne postępowanie przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego wzrostu 

państw, w których prowadzi działalność operacyjną. Grupowe standardy postępowania w odniesieniu 

do funkcji podatkowej opierają się na naczelnych zasadach: otwartości, uczciwości i przejrzystości.  

Grupa ma świadomość swojej odpowiedzialności i wspiera spółki, w tym MTU Aero Engines Polska, 

wszędzie tam, gdzie mogą pojawiać się wątpliwość niosące ze sobą ryzyko podatkowe, aby zapewnić 

należyte wykonywanie obowiązków fiskalnych.  

MTU Aero Engines Polska jako podmiot zależny należący do Grupy MTU w pełni respektuje i wdraża 

etyczne i społeczne zasady leżące u podstaw kultury korporacyjnej oraz rozwija własne dobre 

praktyki, które wpływają na postrzeganie Spółki jako silnego i godnego zaufania partnera. 

Spółka działając w oparciu o nadrzędne wartości grupowe, definiuje własne procesy i stosuje własne 

procedury w celu zapewnienia transparentności przebiegu transakcji gospodarczych. 

3. Zakres i cel sporządzenia informacji 

 

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 27c ustawy o CIT Spółka sporządza i podaje do publicznej 

wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020. 

 

 

  



5 
 

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

1. Procesy i procedury  

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie. 

a. Informacje ogólne 

Grupa MTU wyróżnia się takimi wartościami korporacyjnymi jak innowacyjność, jakość czy 

wydajność. Spółka uznaje swoją odpowiedzialność korporacyjną, wiąże się to z wyraźnym 

zobowiązaniem zarówno osób zarządzających jak i pracowników świadczących pracę na jej rzecz 

do uczciwości i otwartości, jak również do konsekwentnego przestrzegania powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa podatkowego. 

Zgodnie z grupową strategią podatkową (MTU Tax Code of Conduct and Tax Policy) kultura Grupy i 

każdej ze spółek funkcjonujących w ramach jej struktury opiera się z jednej strony na przestrzeganiu 

właściwych przepisów prawa danego państwa, a z drugiej strony na postawie przyjętej w kontaktach 

z organami podatkowymi, opartej na otwartości i przejrzystości. Spółka postępuje w sposób etyczny i 

uczciwy w zakresie podatków i innych opłat, unika agresywnej strategii podatkowej i jej sztucznego 

kreowania. Transakcje realizowane przez Spółkę muszą mieć cel biznesowy lub uzasadnienie 

handlowe. Kwestie podatkowe traktowane są z najwyższą dbałością, a terminowe regulowanie 

zobowiązań podatkowych w czasie wymaganym przepisami prawa jest efektem realizacji 

fundamentalnych zasad etyki biznesu. Zgodnie z grupową strategią podatkową każdemu z zagadnień 

podatkowych należy poświęcić należytą uwagę, mając na uwadze reputację i dobre imię Grupy oraz 

fakt, że jest ona nastawiona na odpowiedzialnie wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 

Podejście Spółki do obowiązków wynikających z obszaru podatków opiera się na następujących 

zasadach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENTNOŚĆ 
OTWARTOŚĆ NA 

DIALOG 

ZGODNOŚĆ Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI 

Stosowanie etycznych i 

przejrzystych praktyk 

biznesowych 

Stosowanie otwartego i 

szczerego dialogu z organami 

podatkowymi 

Działanie w odpowiedzialny 

sposób, poprzez budowanie 

wiedzy pracowników 

zaangażowanych w rozliczenia 

podatkowe oraz konsultacje 

zewnętrzne w zakresie 

kluczowych oraz wątpliwych 

kwestii podatkowych 
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W 2020 r. w Spółce istniały spisane procedury podatkowe odnoszące się do następujących kwestii:  

 Strategia podatkowa Grupy, 

 Instrukcja postępowania w zakresie podatku u źródła, 

 Wewnętrzna procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się 

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, 

 Procedura weryfikacji formalno-prawnej dostawców wspomagająca budowanie 

zgodnych z prawem relacji biznesowych przy zachowaniu należytej staranności, 

 Proces dotyczący ogólnych zasad obliczania podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

b. Ryzyko podatkowe 

 

 Identyfikacja ryzyk podatkowych 

Spółka przestrzega obowiązujących regulacji podatkowych i na bieżąco identyfikuje wszelkie ryzyka 

w zakresie funkcji podatkowej. Identyfikacja ryzyk oparta jest w szczególności na bieżącym 

monitorowaniu zmian prawnych, analizie wykładni przepisów prawa podatkowego, orzecznictwa 

sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych i innych wytycznych organów podatkowych 

(w tym śledzenie komunikatów publikowanych na stronach Ministerstwa Finansów). Spółka 

weryfikuje nie tylko dosłowne brzmienie przepisu, ale też jego wykładnię i praktykę jego stosowania 

(o ile jest ona ukształtowana), w tym w szczególności orzecznictwo sądów administracyjnych oraz 

interpretacje, objaśnienia i inne wytyczne organów podatkowych.  Transakcje zawierane 

przez Spółkę, zarówno te wewnątrzgrupowe jak i te z podmiotami zewnętrznymi, pozostają w 

zgodzie z właściwymi przepisami. W szczególności Spółka dokłada należytej staranności, aby 

transakcje z podmiotami powiązanymi były oparte na zasadach rynkowych. Zagadnienia podatkowe 

są przedmiotem analiz w strukturze wewnętrznej Spółki, w szczególności pomiędzy osobami 

zaangażowanymi w rozliczenia podatkowe. Wszelkie działania wskazane powyżej mają na celu 

dochowanie należytej staranności i zapewnienie należytego wywiązania się z nałożonych na Spółkę 

obowiązków. 

 Ograniczenie ryzyk podatkowych 

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków jednak ze względu 

na skalę prowadzonej działalność i wielkość zobowiązań podatkowych Spółka jest świadoma 

możliwości wystąpienia ryzyka w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ryzyko 

podatkowe podlega regularnej analizie i jest ograniczane poprzez stały kontakt osób 

odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe ze wszystkimi obszarami biznesowymi. Należyte 

wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest dla Spółki najwyższym priorytetem. Jednym z 

obszarów, które Spółka nieustannie rozwija, jest zatem budowanie wykwalifikowanego zespołu osób 

odpowiedzialnych za funkcje podatkowe. Bieżące kwestie z zakresu prawa podatkowego są 

rozstrzygane przez mające odpowiednią wiedzę osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe.  

W celu wyjaśnienia kwestii z zakresu bieżących rozliczeń podatkowych pracownicy odpowiedzialni za 

rozliczenia podatkowe korzystają z pomocy konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej. W zakresie, 

w jakim brak jest pewności co do stosowania prawa podatkowego zagadnienia poddawane są 

analizie przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w strukturze Spółki. W przypadku 

pojawienia się istotnych wątpliwości związanych z interpretacją prawa podatkowego Spółka korzysta 

z doradztwa profesjonalnych podmiotów. Wypracowane rozwiązania prezentowane są Zarządowi 

Spółki oraz działowi podatkowemu Grupy.  
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Analiza zagadnień podatkowych budzących szczególne wątpliwości w Spółce zazwyczaj odbywa się 

według następującego schematu: 

 

Strategiczne decyzje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego podejmowane są przez 

Spółkę przy wsparciu grupowego działu podatkowego. Udział grupowego działu podatkowego 

w procesie ma na celu ułatwienie Spółce podjęcia odpowiedniej decyzji, która w należytym stopniu 

będzie odzwierciedlać grupowe wartości.  

Spółka, wywiązując się ze swoich zobowiązań korporacyjnych, regularnie informuje centralny 

podmiot w grupie o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących podatków. 

Powyższe dotyczy następujących obszarów: 

 ujęcie podatkowe nowych, kluczowych projektów biznesowych, 

 wpływ nowelizacji polskich przepisów podatkowych na rozliczenia podatkowe Spółki, 

 kwartalna i roczna kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych. 

Spółka jest także otwarta na podjęcie dialogu z właściwym organem podatkowym, aby zastosować 

rozwiązanie dające pewność co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z grupową 

strategią podatkową pozostawanie w dobrych relacjach z organami podatkowymi jest jednym 

z naczelnych celów, którymi w codziennej działalności kieruje się Grupa i wchodzące w jej skład 

spółki. W oparciu o wzajemny szacunek budowane są relacje i jest prowadzony konstruktywny dialog 

zorientowany na cel. Spółka terminowo i wyczerpująco udziela odpowiedzi na zapytania i wezwania 

oraz poddaje się czynnościom sprawdzającym oraz kontrolom prowadzonym przez upoważnione 

instytucje i organy podatkowe. Realizuje obowiązki deklaracyjne i sprawozdawcze, dokładając 

należytej staranności. 

Najważniejsze działania podejmowane przez Spółkę w 2020 r. w celu identyfikacji i ograniczania ryzyk 

podatkowych obejmowały m. in.: 

 współpracę z zewnętrznymi doradcami w zakresie (co do zdarzeń i zagadnień), w jakim 

Spółka nie miała pewności co do stosowania prawa podatkowego, 

 współpracę z organami podatkowymi, w tym w szczególności kontakt z infolinią Krajowej 

Informacji Skarbowej, 

 coroczny przegląd prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych przez zewnętrznego doradcę, 

 ograniczone przeglądy w zakresie innych podatków,  

 coroczne ograniczone badanie rozliczeń podatkowych w ramach badania sprawozdania 

finansowego przez biegłego rewidenta, 

Zagadnienie 
budzące 

szczególne 
wątpliwości 

z obszaru 
podatków 

Przedstawie
nie do 

konsultacji 
wewnętrzne

j w 
strukturze 

spółki

Konsultacja z 
zewnętrznym 

doradcą 
podatkowym

Analiza opinii 
zwnętrznego 

doradcy w 
strukturze 

spółki

Informacja do 
działu 

podatkowego 
grupy

Podjęcie 
ostatecznej 

decyzji w 
sprawie 

analizowane
go 

zagadnienia
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 skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy w terminowym i prawidłowym 

przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, 

 analiza transakcji/zdarzeń oraz przygotowanie dokumentacji będącej podstawą 

do przeglądu dotyczącego wypełniania obowiązków w zakresie raportowania 

schematów podatkowych (MDR), 

 regularne uczestnictwo pracowników Działu Księgowości w szkoleniach fachowych, 

 bieżące korzystanie z newsletterów, prasówek podatkowych publikowanych 

przez doradców współpracujących ze Spółką, prasy fachowej oraz własna analiza 

doniesień medialnych w zakresie podatków. 

Należy więc wskazać, że stosowane przez Spółkę podejście mające na celu ograniczenie ryzyk 

podatkowych opiera się na następujących fundamentach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poziom akceptacji ryzyka podatkowego 

Spółka zawsze wybiera ostrożne warianty postępowania w odniesieniu do kwestii podatkowych 

budzących wątpliwości, bazuje na polityce korporacyjnej odpowiedzialności biznesu, działając 

w kierunku identyfikacji, zarządzania i monitorowania zagrożeń podatkowych, aby pozostawać 

w zgodzie z zasadami Grupy.  Spółka nie unika opodatkowania, nie kreuje sztucznych struktur w celu 

uzyskania korzyści podatkowej. Każda transakcja i przedsięwzięcie realizowane przez Spółkę powinna 

mieć biznesowe i gospodarcze uzasadnienie. W zakresie wywiązywania się z obowiązków 

podatkowych Spółka kieruje się zasadami uczciwości i staranności. Ryzyko podatkowe jest w Spółce 

nieustannie monitorowane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu podatków. 

Spółka dokłada należytej staranności, aby kompetencje osób odpowiedzialnych za rozliczenia 

podatkowe były nieustannie podnoszone. Wysokość zobowiązań podatkowych Spółki jest adekwatna 

do rozmiarów i charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności i była taka również w 2020 r. 

Spółka dba także o właściwe kształtowanie cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. 

Terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych w wysokości wymaganej odpowiednimi 

przepisami stanowi podstawowy standard postępowania zarówno Spółki jak i całej Grupy w ramach 

której funkcjonuje.  

Budowanie wiedzy zespołu 

odpowiedzialnego za 

obszar prawa 

podatkowego 

Konsultacje z podmiotami 

trzecimi 

(administracja skarbowa, 

doradcy podatkowi, 

grupowy dział podatkowy) 
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 Role i odpowiedzialności, składanie deklaracji, płatności 

Główny Księgowy, a pod jego nieobecność jego zastępca, odpowiadają za rozliczenia podatkowe 

w Spółce. 

W zakresie, w jakim pracownicy księgowości nie mają pewności co do stosowania prawa 

podatkowego, postępują odpowiednio z wdrożonymi procedurami i procesami korzystając ze ścieżki 

zobrazowanej w punkcie „ograniczenie ryzyk podatkowych”.  Spółka wypełnia obowiązki 

dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wymagane deklaracje oraz 

terminowo reguluje zobowiązania w zakresie podatków. 

Deklaracje podatkowe podpisywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przez uprawnione do tego osoby.  

Regulowanie zobowiązań podatkowych następuje zgodnie z obowiązującym procesem dokonywania 

płatności: 

- informacja o wysokości zobowiązania, 

- wprowadzenie przelewu bankowego, 

- autoryzacja płatności. 

Zarząd Spółki rozumie znaczenie przestrzegania przepisów podatkowych oraz sposób, w jaki ten cel 

jest osiągany poprzez definiowanie procesów, stosowanie procedur i najlepszych praktyk. Każda 

decyzja biznesowa podejmowana jest z uwzględnieniem ewentualnych konsekwencji podatkowych i 

jest poprzedzona analizą w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka podatkowego. Zarząd Spółki 

jest także odpowiedzialny za utrzymanie i wdrażanie grupowych standardów bezpieczeństwa 

w zakresie krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów prawa podatkowego.  

 

2. Formy współpracy z organami KAS 

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

W związku z tym, że nie zawarto umowy o współdziałanie, formalnie Spółka nie jest stroną umowy 

o dobrowolnej współpracy z organami KAS, natomiast w razie bieżących wątpliwości co do zakresu 

obowiązków podatkowych Spółka konsultuje się z Krajową Informacją Skarbową. 

 

3. Realizacja obowiązków podatkowych 

Informacje w zakresie 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. 

a) W roku podatkowym 2020 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała 

obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków: 
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b) W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała zobowiązania własne oraz zobowiązania 

płatnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

c) W roku podatkowym 2020 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 

w rozumieniu rozdziału 7a OP.  

d) Spółka korzysta z ulg podatkowych i dotacji, które są przyznawane przez organy administracji 

publicznej w ramach prowadzonej działalności (działalność prowadzona na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanych zezwoleń i decyzji o wsparciu oraz dotacja 

udzielona zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). 

e) W roku podatkowym 2020 Spółka raportowała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

następujące informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 

Ordynacji podatkowej: 

 

Rodzaj podatku Rola Spółki 

podatek dochodowy od osób prawnych podatnik 

podatek u źródła (WHT) 
płatnik 

podatek dochodowy od osób fizycznych płatnik 

podatek od towarów i usług podatnik 

podatek od nieruchomości podatnik 

Inne (np. cło) podatnik 

Typ Obszar podatku, którego informacja o schemacie dotyczyła 

MDR-1 
utworzenie/zmiana aktywa podatkowego w podatku dochodowym od osób 

prawnych o wartości przekraczającej 5 mln zł (rok 2019) 

MDR-1 
utworzenie/zmiana aktywa podatkowego w podatku dochodowym od osób 

prawnych o wartości przekraczającej 5 mln zł (rok 2020) 

MDR-1 Wypłata dywidendy na rzecz nierezydenta (rok 2020) 

MDR-3 
utworzenie/zmiana aktywa podatkowego w podatku dochodowym od osób 

prawnych o wartości przekraczającej 5 mln zł (rok 2019) 
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4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy 

o CIT, 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 2020 Spółka dokonała z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4 Ustawy o CIT jednej transakcji, której wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2019. Przedmiotem transakcji była sprzedaż łopatek do silników samolotowych oraz 

wielkogabarytowych zespołów łączących sekcję silnika (HSC) na rzecz podmiotu powiązanego 

niebędącego polskim rezydentem podatkowym. Łączna wartość ww. transakcji w 2020 roku wynosi: 

303 958 832 zł. 

5. Działania restrukturyzacyjne 

Planowane lub podejmowane przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

Spółka nie planuje ani nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT polegających w szczególności na: 

 połączeniu Spółek z innym podmiotem,  

 przekształceniu Spółki w inną spółkę,  

 wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej 

części (w tym w ramach podziału Spółki), 

 wymianie udziałów. 

6. Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących interpretacji 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, 

o której mowa w art. 14a § 1 OP, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa 

w art. 14b OP, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT, wiążącej 

informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. 

Spółka w roku podatkowym 2020 nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o 

której mowa w art. 14a § 1 OP, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 

14b OP, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT, wiążącej informacji 

akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). 

7. Dokonywanie rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
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r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała jakichkolwiek rozliczeń na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 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 Ordynacji podatkowej. 

 

 

 


