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II. Wstęp 

 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez OTCF S.A. obowiązków wynikających z art. 

27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 

podatkowym 2021. 

 

III. Informacje ogólne 

 

1. Informacje o Spółce 

Spółka OTCF S.A., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 

KRS 0000555276, prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul. Grottgera 30, 32-020 

Wieliczka. Spółce zostały nadane następujące numery identyfikacyjne – REGON: 356630870, 

NIP: 9451978451. 

OTCF S.A. jest jednym z wiodących dystrybutorów i producentów na rynku odzieży, obuwia               

i akcesoriów sportowych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, 

produkcja oraz sprzedaż odzieży sportowej i artykułów sportowych. Spółka prowadzi sprzedaż 

przede wszystkim dwóch czołowych marek własnych; 4F oraz OUTHORN oraz jest wyłącznym 

dystrybutorem w Polsce marki Under Armour. 

2. Cele podatkowej strategii Spółki 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków 

publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu 

Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia 

działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 
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IV. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających            

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie oraz identyfikacja ryzyka podatkowego  

 

Wartości, którymi kieruje się Spółka w swojej codziennej działalności w ramach funkcji 

podatkowej to: 

 

 

1. Procesy podatkowe 

Spółka przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe 

związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami 

gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej 

działalności operacyjnej. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz 

dokonywane rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności 

gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzając wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne 

procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji. Spółka realizuje procesy dotyczące 

rozliczania podatków, obejmujące: 

Zapłata podatku w 
kwocie wymaganej 
przepisami prawa

Otwarcie na dialog z 
organami 

podatkowymi w razie 
niepewności w 

stosowaniu prawa

Zaangażowanie w 
funkcje podatkowe osób 

posiadających 
odpowiednie wiedzę i 

doświadczenie oraz 
wkład w podnoszenie ich 

kwalifikacji

Uwzględnienie 
aspektów 

podatkowych w 
decyzjach 

biznesowych

Przeprowadzanie 
transakcji 

wewnątrzgrupowych 
na warunkach 

rynkowych
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- zebranie źródeł, na podstawie których określany jest obowiązek podatkowy, 

- obliczanie wysokości podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego, 

- zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, 

- zapłata należnego podatku. 

 

2. Procedury podatkowe 

W roku podatkowym 2021 w Spółce stosowano pisemne procedury i instrukcje bezpośrednio 

lub pośrednio dotyczące aspektów podatkowych. Stanowiły one narzędzie wspomagające 

proces zarządzania funkcją podatkową w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się 

z realizacji obowiązków podatkowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przy 

dochowaniu należytej staranności. Przyjęte procedury i instrukcje zostały przy tym 

dostosowane do charakteru branży, w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą. 

Spisane procedury i instrukcje w Spółce adresują w szczególności następujące kwestie: 

- Procedury obejmujące m.in. kontrolę biznesową w zakresie obiegu dokumentów księgowych 

i ich weryfikacji oraz akceptacji, a także uzgodnienia i rozliczenia sprzedaży detalicznej                          

i wysyłkowej, inwentaryzacji towarów; 

- Instrukcje VAT - obejmujące m.in. instrukcje w zakresie wyboru właściwej stawki VAT dla 

towarów i usług, kompletowania dokumentacji niezbędnej dla zastosowania stawki 0% dla 

WDT; 

- Instrukcje CIT – obejmujące m.in. instrukcje w zakresie rozliczenia podatkowego umowy 

leasingu, instrukcje stosowania ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych; 

- Instrukcje dot. podatku u źródła – obejmujące m.in. instrukcje potrącania podatku u źródła od 

przychodów zagranicznych podatników oraz posługiwania się certyfikatami rezydencji 

podatkowej; 

- Procedury MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

 

3. Ryzyko podatkowe 

• Identyfikacja ryzyk podatkowych 
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Identyfikacja ryzyk podatkowych odbywa się zasadniczo poprzez zaangażowanie w rozliczenia 

podatkowe osób posiadających odpowiednią wiedzę w dziedzinie podatków. Pracownicy Spółki 

na bieżąco identyfikują ryzyka w zakresie funkcji podatkowej, przede wszystkim poprzez 

śledzenie zmian w dynamicznie zmieniających się przepisach prawa podatkowego i ich 

wykładni. Uwzględniają oni również orzecznictwo sądów administracyjnych, a także 

interpretacje podatkowe i wytyczne organów podatkowych (w tym komunikaty publikowane na 

stronie Ministerstwa Finansów). Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe 

uczestniczą w konferencjach podatkowych i szkoleniach podatkowych on-line, prowadzonych 

przez renomowane firmy doradcze. Problemy podatkowe są również przedmiotem wewnętrznej 

dyskusji na poziomie Spółki, w trakcie której zaangażowane osoby wymieniają się poglądami               

i dążą do wypracowania podejścia bezpiecznego dla Spółki. Transakcje z podmiotami 

powiązanymi są oparte na zasadach rynkowych. Spółka dba, by odpowiedzialność za funkcje 

podatkowe była jasno określona w każdym z terytoriów, na których działa. Identyfikacja ryzyk 

podatkowych odbywa się również w drodze konsultacji prowadzonych przez osoby 

zaangażowane w podatkowe rozliczenie Spółki. Osoby te monitorują przestrzeganie przez nie 

standardów należytej staranności Spółki. Najważniejszym z nich jest tzw. zerowa tolerancja                   

w stosunku do uchylania się od płacenia podatków. Wszelkie działania wskazane powyżej mają 

na celu dochowanie należytej staranności i zapewnienie należytego wywiązania się                                   

z nałożonych na Spółkę obowiązków. 

• Ograniczenie ryzyk podatkowych 

Najważniejsze działania podejmowane przez Spółkę w 2021 r. w celu identyfikacji                                   

i ograniczania ryzyk podatkowych obejmowały m. in.: 

➢ współpracę z zewnętrznymi firmami doradztwa podatkowego w obszarach, które 

budziły wątpliwości Spółki, w szczególności w zakresie bieżącego wsparcia, 

przygotowania wniosku o interpretacje, rozliczeń podatkowych oraz projektów 

biznesowych, a także obowiązków raportowych (schematy podatkowe), 

➢ (coroczne) badanie rozliczeń podatkowych w ramach badania sprawozdania 

finansowego przez biegłego rewidenta, 

➢ skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego doradcy w terminowym i prawidłowym 

przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, 
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➢ uczestnictwo pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w szkoleniach 

o tematyce podatkowej, 

➢ bieżące korzystanie z newsletterów i biuletynów podatkowych publikowanych 

wewnętrznie oraz przez doradców współpracujących ze Spółką. 

 

• Poziom akceptacji ryzyka podatkowego 

Spółka wykazuje niski stopień akceptacji ryzyka podatkowego. Spółka nie angażuje się ani 

nie tworzy struktur, których celem byłoby wyłącznie uzyskanie korzyści podatkowej. Spółka 

dokłada staranności, aby wątpliwości podatkowe były rozwiązywane zawsze zanim zostanie 

podjęte konkretne działanie, wobec czego Spółka angażuje się w przedsięwzięcia dopiero po 

uprzedniej weryfikacji związanych z tymi przedsięwzięciami aspektów podatkowych. Spółka 

dba, aby wszystkie spółki wchodzące w jej skład składały rzetelne deklaracje podatkowe i aby 

we właściwy sposób określały opodatkowanie wszystkich transakcji biznesowych. Celem 

powyższych działań jest uzyskanie pewności, że zapłacona została właściwa kwota podatku, 

we właściwym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

V. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu 

należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. W przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub skarbowych 

lub innych kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej, Spółka przyjmuje zasadę 

pełnej otwartości, przejrzystości i współpracy, udzielając im wszelkich niezbędnych wyjaśnień. 

W razie ewentualnych sporów Spółka dąży do współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej w celu rozwiązania ich tam gdzie to możliwe i uzasadnione, w sposób polubowny, 

w tym poprzez dokonywanie stosownych korekt. 

Spółka nie stosowała żadnych sformalizowanych instytucji w zakresie dobrowolnej 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym nie zawarła z Szefem 

Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s §1 

Ordynacji podatkowej. Spółka nie zawarła uprzedniego porozumienia cenowego, o którym 

mowa w art. 81 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz 
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zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 

 

VI. 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, z podziałem na podatki, których dotyczą 

 

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności: 

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 

− składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania 

oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, 

− monitoruje wartość transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi na potrzeby 

określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, 

− monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych. 

a)W roku podatkowym 2021 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała 

obowiązki podatkowe w obszarze następujących podatków 

 

b) W roku 2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

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 

Inne (podatek handlowy, opłata cukrowa, 

od środków transportowych, ORD-U, 

TPR-C) 

podatnik 
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c)W roku podatkowym 2021 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 

w rozumieniu rozdziału 7a OP.  

d)Spółka nie korzysta z innych ulg podatkowych. 

 

VII. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi i 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 niebędącymi 

polskimi rezydentami podatkowymi 

W 2021 roku żadna z realizowanych transakcji pomiędzy Spółką, a jej podmiotami powiązanymi 

nie przekroczyła łącznej wartości 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, 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 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. 
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VIII. Informacje o złożonych wnioskach 

 

1.  Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a 

§ 1 Ordynacji podatkowej 

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 

mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa 

W roku 2021 Spółka złożyła jeden  wniosek  o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów 

prawa podatkowego dotyczącego  podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie 

działalności badawczo – rozwojowej.  

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

W roku 2021 Spółka złożyła łącznie 46 wniosków  o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d 

ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym 

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 

 

IX. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

 

W roku 2021 Spółka dokonywała następujących transakcji z podmiotami z siedzibą  

w Hongkongu: 

1) Transakcji zakupów odzieży i akcesoriów sportowych od podmiotów z siedzibą                            

w Hongkongu, 

2) Transakcji zakupu usług kontroli jakości od podmiotu z siedzibą w Hongkongu. 

 


