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1. Wstęp 

PBF (Warsaw) sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem działalności 

Spółki jest w szczególności działalność handlowa, w ramach której PBF dokonuje sprzedaży szerokiego 

asortymentu łożysk, prętów, maszyn oraz różnego rodzaju akcesoriów. 

Misją Spółki jest dostarczanie klientom wysokiej jakości towarów w pełni zaspokajających ich potrzeby 

przy równoczesnym zapewnieniu jej udziałowcom godziwego zysku. Celem długoterminowym PBF 

jest rozszerzenie sieci sprzedaży zarówno krajowej i europejskiej, a ponadto znalezienie grupy klientów 

spoza tego obszaru geograficznego.  

W związku z objęciem Spółki ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 27c Ustawy o CIT, poniżej 

zaprezentowano Informację o realizowanej Strategii Podatkowej za rok podatkowy zakończony dnia 

31 grudnia 2021, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez 

Spółkę. 

Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c 

Ustawy o CIT i przedstawia:  

 informacje o stosowanych przez podatnika: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

 informacje odnośnie do 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, 

 informacje o: 

a) 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 PBF, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) 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 Ustawy o CIT, 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
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 informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

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

Ordynacji podatkowej, 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT, 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku 

akcyzowym, 

 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 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v 

ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego. 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
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2. Elementy Informacji o realizowanej Strategii Podatkowej 

2.1. Procesy i procedury podatkowe 

Informacje o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 

ich prawidłowe wykonanie (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT) 

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów 

bezpieczeństwa podatkowego, lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej 

i odpowiedzialności społecznej biznesu. 

Z uwagi na strukturę, rozmiar i przedmiot działalności PBF, Spółka powierzyła obsługę spraw 

podatkowych zewnętrznym ekspertom. Aby zapewnić najwyższy standard rozliczeń i mieć pewność, 

że zasady do ich dokonywania są aktualne i prawidłowo stosowane, Spółka korzysta ze wsparcia 

prawnego, podatkowego i księgowego oferowanego przez podmioty zewnętrzne. Podmioty 

odpowiedzialne za przedmiotowe działania zapewniają rzetelność i zgodność rozliczeń podatkowych 

PBF z prawem i dobrymi praktykami oraz wspomagają posiadanie wymaganej przepisami 

dokumentacji. Procesy podatkowe Spółki są zorganizowane w sposób umożliwiający realizację funkcji 

podatkowej ze wsparciem ww. zewnętrznych ekspertów. 

2.2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Informacje o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT) 

W Roku podatkowym Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej.  

2.3. Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach 

podatkowych 

Informacje odnośnie do 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 (art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT) 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe w zakresie 

następujących podatków i opłat: 

– CIT, 

– PIT (w charakterze płatnika), 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
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– VAT, 

– podatku u źródła (w charakterze płatnika). 

Powyższe rozliczenia dokonywane są terminowo oraz zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

W ciągu Roku podatkowego Spółka dokładała wszelkich starań w celu prawidłowego kształtowania 

rozliczeń podatkowych oraz relacji z Krajową Administracją Skarbową i innymi organami 

podatkowymi, udzielania niezbędnych informacji oraz zachowania transparentności w obszarze 

podatkowym. 

Jednocześnie, Spółka nie przekazywała Szefowi KAS w Roku podatkowym informacji o schematach 

podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

2.4. Transakcje zawierane 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 z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27c 

ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT) 

Spółka realizowała w Roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. Spółka wskazuje, że łączna wartość ww. transakcji przekroczyła w Roku 

podatkowym 5% sumy bilansowej aktywów Spółki. Wśród najbardziej istotnych kwotowo transakcji 

z podmiotami powiązanymi (tj. przekraczającymi jednostkowo wartość 5% sumy bilansowej aktywów) 

wyróżnić należy:  

a) zakup łożysk 

b) sprzedaż towarów, 

c) sprzedaż materiałów, 

d) uzyskanie poręczenia, 

e) udzielenie poręczenia, 

f) uzyskanie pożyczki. 

2.5. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne 

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 Ustawy o CIT (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT) 
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W Roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych 

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

2.6. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach 

 o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej 

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 

o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o CIT) 

Spółka nie składała w Roku podatkowym wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 

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

 o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy 

o CIT) 

Spółka nie składała w Roku podatkowym wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów 

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

 o wydanie wiążącej informacji stawkowej 

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 

o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c Ustawy o CIT) 

Spółka nie składała w Roku podatkowym wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a Ustawy o VAT. 

 o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, 

o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym (art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d Ustawy o CIT) 

Spółka nie składała w Roku podatkowym wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym. 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
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2.7. Rozliczenia podatkowe 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 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz 

w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 

86a § 10 Ordynacji podatkowej 

Spółka, nie dokonywała w Roku podatkowym rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w wyżej wspomnianych aktach prawnych. 

  

https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
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3. Wykaz podstawowych skrótów 

Spółka, Podatnik, 

PBF 
PBF (Warsaw) Sp. z o.o. 

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

Informacja 

o realizowanej 

Strategii Podatkowej 

Niniejszy dokument 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1540 ze zm.) 

PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Rok podatkowy Rok podatkowy PBF trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.) 

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) 

Ustawa o podatku 

akcyzowym 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

143 ze 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 ze zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

 


