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Informacja o realizowanej przez British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. strategii 

podatkowej 

dotycząca roku podatkowego 2020 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez British American Tobacco Polska Trading spółka 

z o.o. („BAT Trading Polska” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na 

podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych („ustawa o CIT”). 

Zasady dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w Spółce 

BAT Trading Polska jako członek międzynarodowej Grupy British American Tobacco („Grupa” lub 

„BAT”) stosuje standardy działalności gospodarczej wyznaczone przez Grupę oraz zarządza funkcją 

podatkową w sposób zorganizowany i profesjonalny, właściwy dla podmiotów działających w 

międzynarodowym środowisku i w analogicznej skali.  

W oparciu o wartości BAT, Spółka kieruje się następującymi zasadami:  

1) Spółka jako podmiot podlegający regulacjom prawa podatkowego, realizuje zadania podatnika 

i płatnika działając w zgodzie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na szczeblu 

krajowym, unijnym i międzynarodowym.  

2) Przy dokonywaniu analizy skutków wynikających z przepisów podatkowych w stosunku do 

prowadzonej działalności, Spółka kieruje się zasadą transparentności i otwartości na 

komunikację z przedstawicielami administracji podatkowej. 

3) Zarządzanie funkcją podatkową w Spółce jest dokonywane z uwzględnieniem charakteru 

i specyfiki prowadzonej działalności oraz stanowi wsparcie przy podejmowaniu działań 

biznesowych (odbywa się w zgodzie z przyjętą strategią biznesową).  

4) Spółka dokonując transakcji gospodarczych, w tym w szczególności z podmiotami 

powiązanymi, kieruje się zasadą ceny rynkowej, przepisami podatkowymi oraz 

rekomendacjami OECD. 

5) Spółka ogranicza możliwość wejścia w spór z organami podatkowymi korzystając z doradztwa 

podatkowego uznanych podmiotów oraz korzystając z dostępnych dla podatnika sposobów 

pozyskania wiążących interpretacji i informacji podatkowych. 

 

Podejście Grupy do kwestii podatkowych opublikowane jest na stronie internetowej BAT. Globalna 

strategia podatkowa Grupy opublikowana została w powszechnie dostępnym raporcie za 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bat.com/tax
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWWGJT/$file/BAT_Annual_Report_and_Form_20-F_2020.pdf
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Realizowanie strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 

W zakresie wymaganym przez przepisy ustawy o CIT, BAT Trading Polska przedstawia informację 

o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r.: 

1. Procedury i procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych 

W Spółce wypracowane zostały zasady organizacji funkcji podatkowej służące kompleksowemu 

wypełnianiu obowiązków podatkowych. W Spółce zostały opracowane i zaimplementowane: 

• instrukcje obiegu, weryfikacji i akceptacji dokumentów i informacji; 

• instrukcje oraz ujednolicone sposoby postępowania w poszczególnych obszarach 

podatkowych;   

• odpowiednie pisemne procedury podatkowe w obszarach, w których było to w ocenie Spółki 

zasadne. 

Kwestie związane z obowiązkami podatkowymi zostały również zaadresowane w odpowiednich 

procedurach biznesowych, kierowanych także do zespołów spoza ściśle rozumianej funkcji podatkowej 

Spółki. 

Spółka jako członek międzynarodowej Grupy, w ramach zarządzania funkcją podatkową współpracuje 

z Grupą i stosuje wypracowane w ramach Grupy standardy. 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

BAT Trading Polska nie skorzystała w 2020 r. z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej – w tym przede wszystkim nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem 

KAS. 

Spółka aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących zmian prawnych istotnych dla 

prowadzonej przez nią działalności (samodzielnie oraz w ramach organizacji branżowych, do których 

należy). 

3. Realizowanie obowiązków podatkowych 

Spółka terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy. BAT Trading Polska jest w Polsce podatnikiem 

zwłaszcza podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych 

BAT Trading Polska w 2020 r. przedłożyła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dwie informacje 

MDR, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(„Ordynacja podatkowa”), które dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie 

wypłaty należności, które korzystały ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, na podstawie właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 86a § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej) oraz 

wypłaty dywidendy do podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystającej ze 

zwolnienia z poboru podatku zryczałtowanego zgodnie z art. 22 ust 4 ustawy o CIT. 
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5. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W 2020 r. Spółka przeprowadziła następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

1) British American Tobacco Exports Limited (do dnia 29 maja 2020 r. - British American Tobacco 

Western Europe Commercial Trading Limited) – zakup produktów tytoniowych w celu ich 

dalszej odsprzedaży na rynku lokalnym;  

2) Nicoventures Trading Limited – zakup produktów w celu ich dalszej odsprzedaży na rynku 

lokalnym; 

3) Nicoventures Trading Limited – świadczenie usług marketingowych przez BAT Trading Polska; 

4) BAT Holdings Limited, British American Tobacco (Investments) Ltd, BASS (GSD) Limited 

(transakcje kwalifikowane jako transakcje jednorodne na gruncie przepisów o CIT) – 

świadczenie usług informatycznych przez BAT Trading Polska; 

5) BASS (GSD) Limited – nabycie usług związanych z transformacją modelu operacyjnego;  

6) B.A.T. Operating Finance Limited – transakcje związane z zarządzaniem płynnością w ramach 

cash poolingu; 

7) British American Tobacco Polska S.A. – transakcje związane z zarządzaniem płynnością 

w ramach cash poolingu; 

8) Weston Investment Co Ltd – gwarancja na zabezpieczenie zobowiązań. 

 

6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne 

W 2020 r. Spółka nie planowała ani 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 CIT. 

7. Interpretacje ogólne 

W 2020 r. BAT Trading Polska nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji 

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

8. Interpretacje indywidualne 

W 2020 r. BAT Trading Polska nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji 

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

9. Wiążąca informacja stawkowa 

W 2020 r. BAT Trading Polska nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 

o której mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

10. Wiążąca informacja akcyzowa 

W 2020 r. Spółka złożyła 4 wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d 

ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dotyczyły one kwalifikacji określonych 

towarów jako wyrobu akcyzowego na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. 
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11. Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W 2020 r. BAT Trading Polska 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 art. 23v ust. 2 ustawy z 16 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. 
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