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Wykaz skrótów i definicji  

Podatnik, Spółka  Żabka Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

Ordynacja podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

Podatkowa, tj. z dnia 16.12.2022 Dz.U, 2022 poz. 

2651, ze zmianami. 

Ustawa o PDOP Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku 

dochodowym od osób prawnych, tj. z dnia 

13.12.2022, Dz.U. 2022 poz. 2587 ze zmianami. 

Ustawa o PDOF Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 

16.12.2022 r. , Dz.U. 2022 poz. 2647, ze zmianami. 

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

towarów i usług, tj. z dnia, 29.04.2022 r. Dz.U. 2022 

poz. 931, ze zmianami. 

Ustawa o podatku akcyzowym  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, tj. z dnia 21.01.2022 Dz.U. 2022 poz. 

143, ze mianami. 

Rok podatkowy  Rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  

 

Niniejsza informacja została przygotowania w wykonaniu obowiązku określonego w art. 27c ust. 1 

w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP. Treść informacji powinna być interpretowana w świetle 

przepisów stanowiących podstawę jej sporządzenia. 

Żabka Polska sp. z o.o. („Żabka” lub „Spółka”) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych 

o obrotach przekraczających 50 mln EUR osiągniętych zarówno w roku finansowym (podatkowym) 

zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., jak i w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 

31 grudnia 2021 r., jest zobowiązana do sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii 

podatkowej za rok finansowy (podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., zawierającej informacje 

określone w art. 27c ust. 2 Ustawy o PDOP. 

Tym samym, Spółka przekazuje informacje o: 

1) stosowanych przez Spółkę:  

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; 

2) realizacji przez Spółkę 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; 

3)  

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, 

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; 
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b) planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP; 

4) złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie: 

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

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

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług; 

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

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236); 

5) dokonywanych rozliczeniach podatkowych Spółki 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 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. 

 

Niniejsza informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej stanowiącej zasób Spółki, pod 

adresem: https://www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc  

  

https://www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc
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1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz o dobrowolnych 

formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka działa w pełni transparentnie w zakresie realizacji zobowiązań publiczno-

prawnych, zachowując środki bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz 

podmiotów, z którymi współpracuje. 

Spółka, będąca zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków, 

realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Spółka dąży do 

terminowej realizacji obowiązków podatkowych, w tym dokonania zapłaty podatków.  

Przy realizacji swoich obowiązków podatkowych Spółka kieruje się celami takimi jak: 

► przestrzeganie obowiązującego prawa i innych wymogów regulacyjnych , 

► dążenie do maksymalizacji bezpieczeństwa podatkowego zarówno dla Spółki, jak i 

grupy kapitałowej, do której należy Spółka, 

► zgodność z dynamicznie zmieniającym się obszarem regulacji podatkowych i 

przestrzeganie tych regulacji prawnych, 

► kierowanie się normami etycznymi przy ponoszeniu obciążeń publicznoprawnych, 

► otwartość i transparentność przy współpracy z organami podatkowymi oraz 

działanie na rzecz budowania dojrzałych, profesjonalnych relacji oraz 

konstruktywnego dialogu. 

W Spółce obowiązują procedury pozwalające na należyte wykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, w ramach których sformalizowaną, 

spisaną formę przybrały m.in.: Regulamin pracy oraz Regulamin wynagradzania, 

Procedura odbywania podróży służbowych, Polityka flotowa, Instrukcja obiegu faktur 

zakupu, Procedura zakupowa, Procedura akceptacji i archiwizacji umów, Zasady 

akceptacji kontrahentów. 

W Spółce obowiązuje ogólna polityka podatkowa oraz szczegółowa procedura 

podatkowa, które wzmacniają dodatkowo skuteczność procesów weryfikacji zgodności 

podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego. 

W Spółce działają wyspecjalizowane zespoły prawne, podatkowe, informatyczne czy 

księgowo-kadrowe, które zapewniają odpowiednie bieżące wsparcie z zakresu prawa 

podatkowego. Spółka współpracuje również z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, 

którzy na bieżąco analizują ewentualne wątpliwości interpretacyjne Spółki w zakresie 

prawa podatkowego. 

Spółka w Roku podatkowym nie uczestniczyła w Programie Współdziałania 

organizowanym przez Ministerstwo Finansów w ramach tzw. monitoringu 

horyzontalnego oraz nie zawierała uprzednich porozumień cenowych ani nie korzystała 

z procedur rozstrzygania sporów na linii państwo rezydencji – państwo źródła, 

dotyczących sporów na gruncie podwójnego opodatkowania. 
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2. Informacje o realizacji przez Spółkę 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 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka nie przekazywała w Roku 

podatkowym informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a§ 1 pkt 

10 Ordynacji podatkowej. 

 

3. a) Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, 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 

Spółka w Roku podatkowym nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, 

których jednostkowa wartość, w odniesieniu do transakcji z poszczególnymi 

podmiotami powiązanymi, przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów. 

b) Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4 ustawy o PDOP 

Spółka w Roku podatkowym nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych.  

 

4. a) Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 

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

Spółka nie składała w roku podatkowym wniosku o wydanie ogólnej interpretacji 

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

b) Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji 

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

W Roku podatkowym Spółka złożyła pięć wniosków o wydanie interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 
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c) Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji 

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

Spółka złożyła w Roku podatkowym dwanaście wniosków o wydanie Wiążącej 

Informacji Stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy VAT.  

d) Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji 

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

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236) 

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji 

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

 

5. Informacje o dokonywanych rozliczeniach podatkowych Spółki 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 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. 

W Roku podatkowym 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 Ustawy o PDOP i na podstawie 

art. 23v ust. 2 Ustawy o PDOF oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 

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


