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Działając na podstawie art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 1 i 2, ustawy o CIT1, Polska Press 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 

0000002408, NIP: 5220103609 2 podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii 

podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.3 

I. Wprowadzenie 

Spółka jest krajowym liderem na rynku mediów regionalnych i lokalnych, wydając szereg tytułów 

prasowych.  

W całej Polsce Spółka wydaje 20 dzienników regionalnych. W portfolio prasowym Spółki znajduje się 

również blisko 120 tygodników lokalnych, bezpłatna gazeta naszemiasto.pl, magazyny Nasza Historia, 

Moto Salon, Moto Salon Classic, Strefa Biznesu, Strefa Agro oraz dodatek telewizyjny: Tele Magazyn. 

Spółka aktywnie rozwija swoją działalność internetową oraz w dziedzinie nowych technologii. W portfolio 

Spółki są 23 regionalne serwisy informacyjne, serwisy tematyczne: strefabiznesu.pl, stronakobiet.pl, 

strefaagro.pl, sportowy24.pl, gol24.pl, motofakty.pl, portal społeczności lokalnych naszemiasto.pl  oraz 

internetowy serwis telewizyjny telemagazyn.pl. 

Spółka dba o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków nakładanych 

przepisami prawa podatkowego. Spółka dokłada szczególnych starań w celu zachowania 

transparentności w raportowaniu podatkowym i przejrzystości w kontaktach z organami władzy 

państwowej i samorządowej, w tym organami administracji skarbowej. 

Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i terminowe regulowanie należności 

publicznoprawnych są wartościami istotnymi dla Spółki. Spółka nie podejmuje działań z zakresu tzw. 

agresywnej optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą 

powodować istotne zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety 

gmin na uszczuplenie należności publicznoprawych.  

Podejście Spółki do rozliczeń podatkowych opiera się na wnikliwej weryfikacji konsekwencji 

podatkowych działań biznesowych i niepodejmowaniu inicjatyw ryzykownych podatkowo.  

II. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 

W Spółce w Roku Podatkowym funkcjonowały ugruntowane praktyki wewnętrzne dotyczące 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające 

ich prawidłowe wykonanie.  

W Spółce w Roku Podatkowym kontynuowano stosowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania 

niewywiązywaniu się z obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). 

III. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka w Roku Podatkowym nie stosowała dobrowolnych form współpracy z administracją podatkową, 

w szczególności: 

⎯ Spółka nie zawierała umowy o współdziałanie i nie prowadziła prac zmierzających do zawarcia 

takiej umowy,  

 
1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.  
1800 ze zm., dalej: Ustawa o CIT). 
2 Dalej: Spółka. 
3 Dalej: Rok Podatkowy. 
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⎯ Spółka nie otrzymała uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w ustawie z dnia 

16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz 

zawieraniu uprzednich porozumień cenowych4  i nie występowała o wydanie takiego 

porozumienia. 

Spółka uczestniczyła w pracach organizacji branżowych (Izba Wydawców Prasy), które brały udział w 

konsultacjach społecznych w procesie legislacyjnym i zgłaszały obszary prawa podatkowego 

wymagające regulacji. 

IV. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Spółka w Roku Podatkowym realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w szczególności w zakresie następujących podatków: 

1) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): 

a. Spółka była podatnikiem CIT w związku z działalnością prowadzoną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. Suma przychodów podatkowych Spółki w Roku Podatkowym wyniosła ok. 320 mln zł, 

suma kosztów uzyskania przychodu wyniosła ok. 324 mln zł, Spółka poniosła stratę 

podatkową w Roku Podatkowym; 

c. Spółka w Roku Podatkowym prowadziła działalność na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej, w efekcie była uprawniona do korzystania  ze zwolnienia z CIT, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT, z uwagi na poniesioną stratę zwolnienie 

podatkowe nie zostało faktycznie wykorzystane. 

d. Dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Spółka nie prowadziła działalności i nie 

osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które 

umożliwiałyby unikanie opodatkowania, 

e. Spółka  terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa; 

f. Spółka pełniła obowiązki płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od 

osób prawnych od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT; 

g. Spółka  terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w 

zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych;  

h. Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących 

CIT; 

i. Spółka terminowo sporządziła dokumentację cen transferowych oraz złożyła 

oświadczenie potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych 

lokalną dokumentacją cen transferowych zostały ustalone na warunkach, które 

ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.; 

2) Podatek od towarów i usług (VAT):  

a. Spółka była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT;  

b. Spółka była zidentyfikowana na potrzeby procedury szczególnej rozliczenia podatku od 

wartości dodanej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług 

elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności 

gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby 

w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami,  

c. Spółka  terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu VAT; 

 
4 Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 ze zm. 
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d. Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących 

VAT; 

3) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT): 

a. Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. 

b. Spółka  terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu PIT; 

c. Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących 

PIT; 

4) Podatek od nieruchomości: 

a. Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości.  

b. Spółka  terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu podatku od nieruchomości; 

c. Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących 

podatku od nieruchomości. 

V. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych 

W Roku Podatkowym Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej5. 

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

Ustawy o CIT 

Spółka w Roku Podatkowym dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 Ustawy o VAT, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego spółki, tj. z: 

⎯ Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (NIP: 7540335245)6; 

⎯ Sigma BIS S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP: 5272731826)7; 

⎯ RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP: 5260250475)8; 

⎯ PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku (NIP 7740001454)9. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi obejmowały: 

⎯ Kolportaż prasy, 

⎯ Sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży powierzchni reklamowej, 

⎯ Usługi finansowe. 

VII. Informacje o 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 

 

 
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej: Ordynacja 
podatkowa). 
6 Dalej: Pro Media. 
7 Dalej: Sigma BIS 
8 Dalej: RUCH 
9 Dalej: PKN Orlen 
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Zgodnie z regulacją zawartą w art. 17 ust. 1 pkt  34 Ustawy o CIT dochody Spółki uzyskane z 

działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwolnione są z 

podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka działa na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej10. Na skutek postępującego kurczenia się rynku wydawniczego / usług poligraficznych 

Spółka w ostatnich latach odnotowywała straty z działalności na terenie SSE.  Z uwagi na brak 

możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość straty generowanej w SSE Spółka 

podjęła działania zmierzające do wyjścia z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednakże na 

dzień 31 grudnia 2021 r. w dalszym ciągu w mocy pozostawało zezwolenie na funkcjonowanie na 

terenie SSE. 

VIII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej 

W Roku Podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.  

IX. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji 

podatkowej 

W Roku Podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa 

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

X. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej 

W Roku Podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a Ustawy o VAT11.  

W Roku Podatkowym Spółka nie otrzymała żadnej wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 

42a Ustawy o VAT. 

XI. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 

W Roku Podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o Akcyzie12.  

W Roku Podatkowym Spółka nie otrzymała żadnej wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 

7d ust. 1 Ustawy o Akcyzie. 

XII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

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 CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych13 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym 

na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 

 
10 Dalej: SSE 
11 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm., dalej: 
Ustawa o VAT). 
12 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm., dalej: Ustawa o 
Akcyzie). 
13 T.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1128 ze zm. 


