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I. WSTĘP
1. SKRÓTY
Poniższa tabela obrazuje wykaz skrótów używanych w niniejszym dokumencie.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI
Spółka powstała w 2015 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie procesem 
produkcji i łańcuchem dostaw elementów składowych kupowanych zarówno przez Spółkę jak i 
produktów powierzonych Spółce przez klientów. Lokalizacja firmy umożliwia dostęp logistyczny z 
krajów Europy Wschodniej i Zachodniej a także krajów skandynawskich. Swoim zleceniodawcom 
Spółka oferuje najnowocześniejszą technologię i oprogramowanie wykorzystywane do zarządzania 
zawartością dostarczanych towarów. Spółka sprzedaje towary oraz świadczy usługi, które obejmują 
między innymi przechowywanie, kompletowanie, pakowanie, adresowanie i kontrolowanie zawartości 
produktów dostarczanych do odbiorców końcowych. 

WYKAZ SKRÓTÓW

Spółka, RRD RR Donnelley GTS Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Łodzi, pod adresem Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 
0000591229, NIP: 7282805102

Grupa Międzynarodowa grupa kapitałowa, do której należy Spółka

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 2021 Rozumie się przez to rok podatkowy Spółki rozpoczęty 1 stycznia 2021 roku,  
a zakończony 31 grudnia 2021 r.
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3. ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI
Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT:

– podatkowe grupy kapitałowe;

– podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w 
roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według 
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 
roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do 
publicznej wiadomości (zgodnie z art. 27b ustawy o CIT),

są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej 
strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i 
rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1. informacje o stosowanych przez podatnika:

a. pr ocesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b. dobr owolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2.  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 OP,  
z podziałem na podatki, których dotyczą,

3. informacje o:

a. tr ansakcjach 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,

b. plano wanych 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,

4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

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

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

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

d. wiążąc ej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008  
r. o podatku akcyzowym,
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5.  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 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP

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

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

Polityka całej Grupy opiera się na rzetelności w myśl zasady: All levels of our organization have 
an expectation of zero errors (w tłumaczeniu na język polski: na wszystkich poziomach organizacji 
oczekuje się braku błedów). Rzetelność, tj. terminowość i uważność oraz sprawna komunikacja 
i wymiana informacji dotyczy nie tylko biznesowych relacji Spółki z jej klientami czy relacji 
pracowniczych, ale także kwestii podatkowych. Spółka w swojej działalności kieruje się następującymi 
wartościami, które przekładają się na jej postępowanie w zakresie wywiązywania się z obowiązków 
podatkowych, w tym również na kontakty z organami podatkowymi:

tam, gdzie brak jest pewności co 
do zastosowania przepisu Spółka 
jest otwarta na komunikację z 
właciwym organem

Pracownicy odpowiedzialni za 
rozliczenia podatkowe Spółki 
dokładają należytej staranności, 
aby ich wiedza pozostawała w 
zgodzie ze stale zmieniającą się 
rzeczywistością podatkową

Każda decyzja biznesowa 
posiada swoje uzasadnienie. 

Transakcje z podmiotami 
powiązanymi kształtowane 

są według reguł rynkowych

AktualnośćTransparentność

Otwartość na 
dialog z organami 

podatkowymi
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TERMINOWOŚĆ PRZEJRZYSTOŚĆRZETELNOŚĆ

W roku podatkowym 2021 Spółka nie posiadała spisanej strategii podatkowej, gdyż tego rodzaju 
dokument nie był niezbędny do należytego wywiązywania się z rozliczeń podatkowych. W 2021 r. w 
Spółce funkcjonowała pisemna procedura postepowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu 
się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. W roku podatkowym 2021 
r. Spółkę obowiązywała grupowa procedura z zakresu etyki i zgodności (Ethics and Compliance 
Program). W ramach tej procedury – obowiązującej wszystkie spółki Grupy – wyznaczeni pracownicy, 
pełniący funkcję Compliance Leader są odpowiedzialni za wdrażanie specyficznych dla danego tematu 
działań mających na celu zapewnienie zgodności przypisanego obszaru z przepisami prawnymi oraz 
za składanie raportów z ich wyników, corocznie lub na żądanie. Jednym z ww. obszarów są podatki. 
Compliance Leader ma prawo między innymi: ustanawiać zasady i procedury w celu wykluczenia 
ryzyka w przypisanym mu obszarze, ustanawiać i wdrażać odpowiednie reguły dotyczące szkoleń 
pracowników z przypisanego mu obszaru, zasięgać porady działu prawnego w razie wątpliwości w 
przypisanym mu obszarze, a także ustanawiać i wdrażać odpowiednie reguły współpracy z zespołem 
audytu wewnętrznego, w celu przeprowadzenia audytu.

b. Ryzyko podatkowe

• I dentyfikacja ryzyk podatkowych 
Spółka na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w podatkach i identyfikuje ryzyka podatkowe. 
W tym zakresie korzysta z subskrypcji newsletterów, webinarów, broszur podatkowych i innych 
informacji, m. in. otrzymywanych od firm doradztwa podatkowego, z którymi współpracuje. 
Ponadto pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczenia we własnym zakresie na bieżąco 
dokonują przeglądu prasy fachowej. Spółka zapewnia również udział tych osób w szkoleniach o 
tematyce podatkowej. Spółka nie ogranicza się jedynie do samej obserwacji zmian w przepisach 
prawnych, ale dokonuje także na bieżąco analizy wykładni przepisów prawa podatkowego, 
orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych i wytycznych odpowiednich 
organów, w tym komunikatów publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów oraz praktyki 
stosowania tych przepisów. 
 
W sprawach budzących wątpliwości, tj. w sprawach o szczególnym stopniu trudności, a także 
w sprawach o wyższej wartości zobowiązania podatkowego, Spółka wykazuje się szczególną 
ostrożnością, korzystając z porad zewnętrznych doradców podatkowych.

• Ograniczenie ryzyk podatkowych 
W celu ograniczania ryzyk w ramach funkcji podatkowej Spółka podejmuje kroki, aby 
pozostawać na bieżąco z wszelkimi zmianami prawnymi zachodzącymi w zakresie regulacji 
prawnopodatkowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby obowiązki podatkowe wykonywane 
były w myśl następujących zasad:
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Spółka korzysta ze wsparcia profesjonalnego podmiotu zewnętrznego specjalizującego się w 
doradztwie podatkowym w przypadku kwestii o podwyższonym stopniu skomplikowania. Podjęcie 
decyzji o skorzystaniu ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego znajduje się w zakresie 
kompetencji Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego Spółki albo Dyrektora Finansowego 
Grupy.  

Najważniejsze działania w 2021 r. podejmowane przez Spółkę w celu identyfikacji i ograniczenia 
ryzyka podatkowego to:

• współpraca z zewnętrznymi doradcami w przypadku wątpliwości co do zastosowania 
przepisów prawa podatkowego,

• powierzenie sporządzenia dokumentacji cen transferowych firmie doradztwa podatkowego,

• r oczne badanie sprawozdania finansowego przez audytora,

• roczny przegląd dokonany przez grupowy audyt wewnętrzny (audyt procedur wynikających z 
ustawy Sarbanes-Oxley Act -SOX), dotyczący m. in. audytu procedury zamknięcia miesiąca, w 
której mieści się kalkulacja podatków,

• p ozostawanie na bieżąco ze zmianami prawnymi,

• udział pracowników Spółki w szkoleniach o tematyce podatkowej.

• Poziom akceptacji ryzyka podatkowego

Poziom akceptacji ryzyka podatkowego przez Spółkę ocenić należy jako niski. Wszelkie opisane 
powyżej działania mają na celu minimalizacje ryzyk podatkowych, a w konsekwencji ewentualnych 
sporów z organami podatkowymi. 

Spółka nie unika opodatkowania ani nie kreuje sztucznych struktur w celu uzyskania korzyści 
podatkowej. Spółka dokłada staranności, aby przed podjęciem konkretnego działania wątpliwości 
podatkowe zostały rozwiane. Celem Spółki jest, aby na etapie podejmowania każdej decyzji 
biznesowej znane było jej konsekwencje podatkowe, a ewentualne ryzyka ograniczone do 
minimum lub całkowicie wyeliminowane.

• Role i odpowiedzialności, składanie deklaracji, płatności

Za rozliczenia podatkowe Spółki odpowiadają Zarząd oraz Dyrektor Finansowy

Bieżące kwestie związane z funkcją podatkową rozstrzygane są przez pracowników Spółki 
odpowiedzialnych za rozliczenia – w zakresie przypisanej im odpowiedzialności.

Kwestie związane z obszarem podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przez Spółkę 
powierzone zewnętrznemu, specjalizującemu się w obszarze tego podatku podmiotowi. 

Spółka korzysta również ze wsparcia Grupowego Działu Podatkowego, który zrzesza osoby 
posiadające ugruntowaną wiedzę w dziedzinie podatków. Działem tym kieruje Dyrektor Finansowy 
Grupy. Dział ten pełni funkcję doradczą i ma na celu udzielenie wsparcia wszystkim spółkom Grupy 
w zakresie ich rozliczeń podatkowych.



8

1. 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 jest otwarta na przeprowadzenie konsultacji z Krajową Informacją 
Skarbową lub z dedykowanym jej pracownikiem właściwego dla Spółki urzędu skarbowego. 

2. 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.

a. W  roku podatkowym 2021 Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej realizowała 
obowiązki podatkowe w następujących obszarach:

b. W roku podatkowym 2021 Spółka nie skorzystała z żadnych ulg podatkowych.

c. W  roku podatkowym 2021 Spółka raportowała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informację o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP.

Rodzaj podatku/obowiązku Rola Spółki

podatek dochodowy od osób prawnych podatnik

podatek dochodowy od osób fizycznych płatnik

podatek od towarów i usług podatnik

podatek u źródła płatnik

Inne (TPR-C, ORD-U) podatnik
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3. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, 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 2021 Spółka dokonała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 
1 pkt 4 Ustawy o CIT następujących transakcji, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie sprawozdania 
finansowego Spółki za rok 2020:

4. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
Planowane lub podejmowane przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie podejmowała ani nie planowała 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.

Lp. Rodzaj transakcji Przedmiot transakcji Podmiot powiązany

1. Towarowa Zakup elementów drukowanych Podmiot niebędący  
rezydentem  
podatkowym RP

2. Finansowa Udostępnianie i pozyskiwanie  
środków pieniężnych

Podmiot niebędący  
rezydentem  
podatkowym RP
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5.  WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI I WIĄŻĄCYCH 
INTERPRETACJI

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa, wiążącej 
informacji akcyzowej.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 
podatkowej w rozumieniu art. 14a § 1 OP, wiążącej informacji stawkowej w myśl art. 42a ustawy o VAT 
ani wiążącej informacji akcyzowej w myśl art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

W 2021 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w myśl art. 14b OP. 

6.  DOKONYWANIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH W RAJACH 
PODATKOWYCH

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała jakichkolwiek rozliczeń na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajach podatkowych) 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.
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