
 

 

 
 
 

 
Link sp. z o.o. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r. 

 
Link sp. z o.o. (dalej: Spółka) poniżej przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 
podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wykonaniu obowiązku wynikającego 
z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym  
od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami) (dalej: ustawa o CIT). 
 
 
 
1) informacje o stosowanych przez podatnika:  

 
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 
 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Spółce stosowane 
były procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających  
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w tym  
w szczególności stosowane były poniższe spisane procedury i procesy: 
 procedura należytej staranności VAT, 
 procedura Ustalanie stałego miejsca prowadzenia działalności Klienta na potrzeby podatku VAT 

(funkcjonuje też w ramach procedury Nowy Klient), 
 procedura należytej staranności w zakresie podatku u źródła (WHT), 
 proces wysyłki do kontrahentów porozumień w zakresie uzgodnień warunków transakcji, 

związany z wejściem w życie pakietu SLIM VAT w obszarze obniżenia podstawy 
opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku 
na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 Ustawy o VAT 

 
 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 
 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie podejmowała 
dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 
 
 
2) 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, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

 
 

 podatek dochodowy od osób prawnych - Spółka terminowo składała deklaracje podatkowe, 
informacje podatkowe i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy  

 podatek od towarów i usług – Spółka była podatnikiem VAT czynnym, składała deklaracje 
podatkowe i dokonywała wpłat z tytułu VAT w terminach określonych w odpowiednich 
przepisach; 

 podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka, jako płatnik, terminowo dokonywała płatności 
tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wywiązywała się ze składania 
deklaracji i informacji podatkowych;  
 

Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka nie posiada zaległości podatkowych.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie przekazywała 
szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa  
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na brak stwierdzenia przesłanek do raportowania 
oraz regulacje tarcz antykryzysowych, zgodnie z którymi terminy raportowania schematów podatkowych 
innych niż transgraniczne nie rozpoczynają się, a już rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31 
marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 37y Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
 

 
3) 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 spółki, w tym 
podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka zawierała 
następujące transakcje 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: 

 
 transakcje w zakresie świadczenia usług transportowo-spedycyjnych, gwarancji korporacyjnych 

oraz zastawu na udziałach w celu zabezpieczenia finansowania, 
 
jednostka dominująca 
Waberer’s International Nyrt 
Nagykőrösi út 351, H-1239 Budapeszt, Węgry 
HU17781578 

 
 

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 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie planowała 
ani nie podejmowania działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych spółki 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 Ordynacji podatkowej 
 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie składała 
wniosków o wydanie 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 
 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka złożyła wniosek 
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 
podatkowej j dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w 
wysokości 0% dla świadczonych usług transportu towarów. Organ uznał Stanowisko Spółki 
zaprezentowane we wniosku za prawidłowe w wydanej w dniu 13 października 2021 roku 
Interpretacji Indywidualnej. 
 

 
 

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

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie składała 
wniosków o wydanie 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 
roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 722 i 1747) 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie składała 
wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy  
z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 722 i 1747). 

 
 
 
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 na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym os osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 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 na podstawie art. 23v ust. 
2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym os osób fizycznych oraz w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 
 


