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I.

Wstęp

Niniejszy dokument ma na celu realizację przez Deusche Leasing Polska S.A. (dalej: „Spółka”)
obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych1 za rok podatkowy rozpoczynający się 1 października 2020 roku a kończący
30 września 2021 roku (2020/2021).
Metodologia tworzenia struktury dokumentu opiera się na wskazaniu informacji zgodnie
z porządkiem wymogów przewidzianych w art. 27c Ustawy o CIT oraz uzupełniająco informacji
właściwych z punktu widzenia zakresu działalności Spółki.
Niniejszy dokument zawiera informacje o:

— Spółce (tj. dane rejestrowe, przedmiot działalności, informacja o wysokości kapitału
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—

zakładowego);
celach podatkowych i strategii Spółki;
metodologii zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce;
stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej jako: „organy KAS”);
realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej (dalej jako: „Szef KAS”) informacji o schematach podatkowych, z podziałem
na podatki, których dotyczą;
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 niebędącymi polskimi rezydentami
podatkowymi;
planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT;
złożonych wnioskach o wydanie o ogólnej informacji podatkowej, o której mowa w art.
14a § 1 Ordynacji podatkowej2;
złożonych wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której
mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
złożonych wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art.
42a ustawy o podatku od towarów i usług3;

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1800
z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o CIT”).
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm., dalej
jako: „Ordynacja podatkowa”).
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.,
dalej jako: „Ustawa o VAT”).
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— złożonych wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art.
7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4;
— dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową;

II.

Informacje ogólne
1. Podstawowe informacje o Spółce

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000010251 i prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul.
Wybrzeże Gdyńskie 6a, 01-531 Warszawa, REGON: 01244024400000, NIP: 5212209405,
kapitał zakładowy w wysokości 43 600 000,00 PLN.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest oferowanie usług finansowych takich
jak leasing finansowy i operacyjny, pożyczki czy finansowanie sprzedaży.
Spółka oferuje klientom leasing operacyjny i finansowy miedzy innymi: maszyn rolniczych,
urządzeń do obróbki metali, wózków widłowych, maszyn m.in. do przemysłu spożywczego (za
wyjątkiem maszyn budowlanych), używanych samochodów osobowych, dostawczych oraz
ciężarowych, sprzętu IT oraz oprogramowania.
Ponadto, w ramach swojej działalności Spółka oferuje klientom pożyczki.
Z usług Spółki korzystają przedsiębiorstwa, instytucje oraz klienci indywidualni (rolników).
2. Cele podatkowej strategii Spółki
Celem strategii podatkowej Spółki jest dotrzymywanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność
uiszczania należności, we właściwej wysokości, z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa
traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
W tym celu, w Spółce obowiązuje szereg procedur i procesów, wdrożonych kompleksowo,
udokumentowanych oraz poddawanych cyklicznej aktualizacji.
Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji
z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa
podatkowego, a w szczególności:
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dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń
podatkowych Spółki,
kładzie nacisk na przekazywanie władzom publicznym jakościowych i kompetentnych
informacji, zarówno w przypadku, gdy wynika to z żądania organów podatkowych, jak
i z inicjatywy Spółki,
wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury
organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych,
kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych;
w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności
gospodarczej,
inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej, tak by kadra pracownicza
w sposób prawidłowy realizowała obowiązki z zakresu prawa podatkowego,
podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację
zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego,

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.).
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kształtuje świadomość znaczenia systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzkiem
z perspektywy funkcji podatkowej,
monitoruje projekty zmian w zakresie prawa podatkowego i bieżąco dostosowuje się
do tych zmian, co znajduje swoje odzwierciedlenie w obowiązujących w Spółce
procedurach podatkowych.
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