
Informacja o realizowanej strategii podatkowej 
Imperial Tobacco Polska Spółka Akcyjna 

za rok podatkowy rozpoczęty 01.10.2020 r. i zakończony 30.09.2021 r.



Wprowadzenie

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Imperial Tobacco Polska S.A. za rok podatkowy
obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. została sporządzona i podana do publicznej
wiadomości na podstawie i według wymagań przepisów zawartych w art. 27c ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 r.,
poz.2123.
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Informacje ogólne

Nazwa Spółki: Imperial Tobacco Polska S.A. 

Adres: ul. Przemysłowa 1, Jankowice, 62-080 Tarnowo 
Podgórne

Dane identyfikacyjne: NIP: 7790048618
REGON: 630182683
KRS: 0000026888
BDO: 000105057

Kapitał zakładowy: 49 831 620,00 PLN

Główny akcjonariusz: IMPERIAL TOBACCO OVERSEAS (POLSKA) LIMITED 
Z SIEDZIBĄ W BRISTOLU (WIELKA BRYTANIA) (100%)

Przedmiot działalności: Produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych
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Strategia podatkowa

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa ma na celu zapewnienie opodatkowania produkowanych oraz
sprzedawanych wyrobów tytoniowych w zgodności z obowiązującymi przepisami akcyzowymi oraz zapewnienie
opodatkowania dostaw tych wyrobów i świadczonych przez Spółkę usług zgodnie z przepisami w zakresie podatku
od towarów i usług.

W przedmiocie podatków od dochodów Spółka realizuje strategię rzetelnego i terminowego rozliczania tych
podatków.

Strategia podatkowa Spółki ma również na celu konstruktywną współpracę z organami skarbowymi w celu
zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi, który ma negatywny wpływ zarówno na przychody Spółki,
jak i wpływy budżetowe skarbu państwa.

Strategia podatkowa Spółki jest częścią strategii Grupy Imperial, dostępnej na stronie:

https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate2022/documents/sustainability/gove
rnance/2022%20Tax%20Strategy.pdf
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Dla zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi Spółka opiera swe działania na 
trzech filarach: 
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Pierwszym filarem są zasady, instrukcje i procedury wprowadzane przez Spółkę przy wsparciu i współpracy
działu podatkowego oraz szkolenia dla pracowników wspierające ich wypełnianie. Dział podatkowy tworzy
zespół specjalistów podatkowych, których zadaniem jest dbałość o zgodność działań firmy z przepisami
obowiązującego prawa podatkowego. Pracownicy działu analizują przepisy podatkowe, wyjaśnienia i
objaśnienia podatkowe wydawane przez Ministra Finansów, orzecznictwo sądów, interpretacje Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej oraz praktykę organów skarbowych przed podjęciem każdej istotnej
podatkowo decyzji.

Drugi filar to korzystanie z wiedzy zewnętrznych doradców podatkowych, stosowane w przypadku
skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych oraz w tematach wymagających szczególnej analizy
a także korzystanie z instytucji interpretacji indywidualnej, która jest dla Spółki potwierdzeniem stosowanego
podejścia.

Trzeci filar to funkcja wewnętrznego audytu, który prowadzi cykliczny program wewnętrznej kontroli, mający
na celu badanie procesów i obszarów biznesowych firmy w zakresie ich prawidłowości, niezbędnej dla celów
podatkowych.



Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 
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Struktura zarządzania

Spółka stosuje przejrzystą strukturę zarządzania w celu
ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności i w celu
podejmowania trafnych decyzji gospodarczych. Celem
uniknięcia ryzyka podatkowego wszystkie podejmowane
decyzje konsultowane są z działem prawnym i działem
podatkowym Spółki.

Polityka cen transferowych

W zakresie cen transferowych Spółka opiera swoje
działanie na opracowanej przez Grupę Imperial Polityce
Cen Transferowych w celu prawidłowego ustalenia cen
rynkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi Spółka posiada analizy benchmarkingowe
potwierdzające rynkowość stosowanych cen
transferowych.
Dla zapewnienia przejrzystości prowadzonych transakcji
gospodarczych Spółka wypełnia coroczne obowiązki
podatkowe w zakresie przekazywania informacji
podatkowych dotyczących transakcji z nierezydentami do
odpowiednich organów skarbowych oraz wszelkich
innych informacji wynikających z prawa podatkowego.
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Rzetelna ewidencja

Spółka dokłada wszelkich starań dla zapewnienia rzetelnej
ewidencji operacji gospodarczych, korzystając w tym celu ze
specjalistycznych systemów informatycznych, gwarantujących
prawidłowość prezentacji i grupowania danych oraz stosuje
szczegółowe procedury księgowe w celu prawidłowego
przedstawienia wyniku finansowego oraz zagwarantowania
prawidłowej kwalifikacji zdarzeń na gruncie prawa
podatkowego. Obowiązujące w Spółce procedury i instrukcje
księgowe i podatkowe są na bieżąco aktualizowane a systemy
dostosowywane do obowiązujących regulacji podatkowych.
Pracownicy Spółki zobowiązani do przestrzegania wszelkich
obowiązujących procedur w ramach swoich obowiązków
służbowych.
Spółka prowadzi i przechowuje pełną dokumentację
podatkową stosownie do obowiązujących przepisów.

Podatek akcyzowy

Z uwagi na fakt, że podatek akcyzowy jest znaczącym
elementem kalkulacji ceny wyrobów tytoniowych, Spółka
opracowała i stosuje ściśle określone procedury związane z
produkcją oraz organizacja obrotu wyrobami tytoniowymi.
Spółka prowadzi na bieżąco weryfikację składów podatkowych i
monitoruje terminy ważności wszystkich zezwoleń oraz
pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa
podatkowego w zakresie akcyzy. Za prawidłowe rozliczanie
podatku akcyzowego, tak jak i pozostałych podatków,
odpowiedzialny jest Dział Podatkowy, kierowany przez
Menedżera ds. Podatków i nadzorowany przez Dyrektora ds.
Finansów. Pracownicy Działu Podatkowego wraz z
pracownikami Działu Customs Compliance służą również
wsparciem w zakresie wywiązywania się z obowiązków
wynikających z przepisów akcyzowych oraz przeprowadzają
szkolenia dla pracowników w celu prawidłowego stosowania
obowiązujących procedur.
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Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z
organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym Spółka nie była stroną umowy podpisywanej z Szefem KAS o
współdziałaniu w rozumieniu art. 20s Ordynacji podatkowej.

Spółka Imperial Tobacco Polska S.A. stosuje aktywne formy współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej biorąc udział w konsultacjach publicznych dotyczących zmian w
przepisach o prowadzonej działalności oraz poprzez współdziałanie w zakresie zwalczania
nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.
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Informacja odnośnie do 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 Imperial Tobacco Polska S.A. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowując należytą staranność, zarówno w zakresie składania deklaracji
podatkowych, jak i regulowania zobowiązań podatkowych. Za prawidłowe rozliczanie podatków odpowiedzialny jest Dział
Podatkowy, kierowany przez Menedżera ds. Podatków i nadzorowany przez Dyrektora ds. Finansów.
Spółka jest podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego, podatku od towarów i
usług, podatku od nieruchomości oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Informacje dotyczące zapłaconych przez Spółkę kwot należnego podatku dochodowego od osób prawnych, osiągniętego
przychodu, dochodu oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów są podawane do publicznej wiadomości na stronie
Ministerstwa Finansów zgodnie z przepisami z art. 27b ustawy o PDOP.
W zakresie podatku u źródła w stosunku do czynności wymienionych w art. 21 ust.1 ustawy, Spółka pobiera i wpłaca podatek
od wypłacanych podmiotom zagranicznym należności stosując umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Spółka nie zidentyfikowała w roku podatkowym żadnych schematów podatkowych i w konsekwencji nie przekazała Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10.
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Informacja 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 z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaj Zakres

Towarowe

Zakup wyrobów tytoniowych

Sprzedaż wyrobów tytoniowych

Sprzedaż materiałów tytoniowych

Usługowe

Transakcja zarządzania płynnością 
finansową

Transakcja uzyskania finansowania

Suma bilansowa aktywów Spółki ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok finansowy zakończony dnia 
30.09.2021 r. została określona na wartość 2.294.160 tys. zł. Tym samym 5% sumy bilansowej aktywów wynosi 114.708 tys. zł.
Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów dotyczą:
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Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

Spółka w roku podatkowym nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
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Informacje o złożonych przez podatnika 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

Spółka w okresie 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. nie składała takich wniosków.

Spółka w okresie 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. złożyła jeden wiosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w 
zakresie podatku akcyzowego.

Spółka w okresie 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. nie składała takich wniosków.

Spółka w okresie 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. nie składała takich wniosków.
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Informacja w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka w roku podatkowym nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
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.


