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Niniejszy dokument jest publikowany w zgodzie z wymogami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm.).

Filary strategii podatkowej BAT Polska

Bezpieczeństwo podatkowe

•

Poprawność rozliczeń podatkowych jest istotna nie tylko z
perspektywy interesu British-American Tobacco Polska S.A. (BAT
Polska), ale również całej Grupy BAT

• Priorytetem w zakresie rozliczeń podatkowych BAT Polska jest
bezpieczeństwo podatkowe rozumiane jako minimalizacja ryzyka
wystąpienia ewentualnych niezgodności z prawem

•

W swojej działalności, zarówno na rynku lokalnym jak i na rynkach
międzynarodowych, BAT Polska kieruje się zasadami uczciwości i
należytej staranności, także w zakresie podatków

• Zachowanie procedur zarządzania ryzykiem podatkowym w BAT Polska
gwarantuje, że Spółka nie tylko przestrzega obowiązujących przepisów
podatkowych, ale również osiąga założone cele biznesowe

•

Przy realizacji tych obowiązków BAT Polska stara się kierować
takimi celami jak:
o
Przestrzeganie obowiązującego prawa i innych wymogów
regulacyjnych w krajach, w których funkcjonuje Grupa BAT
o
Otwartość i transparentność przy współpracy z organami
podatkowymi oraz działanie na rzecz budowania dojrzałych,
profesjonalnych relacji
o
Wspieranie strategii biznesowej Grupy BAT poprzez
efektywne
zarządzanie
sprawami
podatkowymi
wynikającymi z działalności gospodarczej prowadzonej
przez Grupę
o
Dokonywanie transakcji na zasadach rynkowych w zakresie
wymiany towarów oraz usług pomiędzy spółkami
należącymi do Grupy BAT
o
Angażowanie się w proaktywny dialog z organami
podatkowymi w przypadku różnic w interpretacji przepisów
Powyższe cele wpisują się m.in. w strategię podatkową Grupy
BAT (dalej: Strategia), która jest stosowana w codziennej pracy
Spółki.

Procesy i procedury stosowane przez BAT Polska
• Wartości i normy etyczne, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy BAT
Polska, zostały szczegółowo uregulowane w szeregu wewnętrznych regulaminów,
kodeksów etyki oraz procedur. Zbiór zasad i norm postępowania, jakimi BAT Polska
kieruje się w codziennej pracy, został określony m.in. w „Standardach
Postępowania w Biznesie”. Standardy te obejmują swoim zakresem również
procedurę antykorupcyjną.

Planowanie podatkowe / działania restrukturyzacyjne
• Działania BAT Polska nie są nakierowane na unikanie opodatkowania, ani
optymalizacje podatkowe
• Zgodnie z filarami strategii podatkowej, BAT Polska wspiera strategię biznesową
Grupy BAT poprzez efektywne zarządzanie sprawami podatkowymi wynikającymi
z działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę

• W Spółce funkcjonują także procedury związane z zapewnieniem zgodności z
amerykańską ustawą Sarbanesa-Oxleya.
• BAT Polska oczekuje, że jej partnerzy handlowi będą identyfikować się z
wartościami oraz zasadami które przyjęła, a które są wyrażone w Kodeksie
Postępowania Dostawców.
• Szczegółowe zasady wypełniania przez BAT Polska obowiązków podatnika lub
płatnika poszczególnych podatków są określone w odrębnych procedurach lub
innych dokumentach wewnętrznych przy uwzględnieniu zasad wynikających ze
strategii podatkowej. BAT Polska, stosuje się w rozliczeniach podatkowych przede
wszystkim do:
o
Ogólnej polityki podatkowej w zakresie ograniczenia i zarządzania
ryzykiem podatkowym
o
Odrębnych procedur rozliczeń w podatku akcyzowym, CIT, PON, VAT,
PIT, WHT, MDR oraz procedury w zakresie zarządzania dokumentacją
podatkową cen transferowych

Dobrowolne formy współpracy z organami KAS
• BAT Polska w kontaktach z organami podatkowymi proaktywnie dąży do
nawiązania z nimi kontaktu opartego na profesjonalizmie, wewnętrznym zaufaniu,
transparentności w zakresie podejmowanych działań oraz współpracy
• BAT Polska dokłada wszelkich starań, aby kształtować swoją politykę podatkową
zgodnie z dominującą linią orzeczniczą lub interpretacyjną. W przypadkach gdy
Spółka nie może wypracować rozwiązania zgodnego z postanowieniami
niniejszej strategii w ramach dialogu oraz współpracy, zaangażowanie się w
ewentualny spór z organami podatkowymi jest dopuszczalne

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zapewnienie zgodności

Poszerzanie wiedzy

BAT Polska, stosując się w rozliczeniach podatkowych do obowiązujących
przepisów, uwzględnia zgodne z duchem i literą prawa zastosowanie
przysługujących Spółce ulg i zwolnień podatkowych

BAT Polska zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych
oraz dba o podnoszenie tych kwalifikacji

BAT Polska dba o terminowe wypełnianie wszelkich obowiązków sprawozdawczych
i dokumentacyjnych nałożonych obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie
raportowania schematów podatkowych
BAT Polska weryfikuje prawidłowość działania funkcji podatkowej, za pomocą
przeprowadzanych
kontroli
wewnętrznych
oraz
funkcjonowania
audytu
wewnętrznego jako działania niezależnego i obiektywnego
Niezależnie od strategii podatkowej BAT Polska, Grupa BAT posiada odrębną
strategię podatkową, której jednym z głównych założeń jest przestrzeganie
przepisów prawa i innych regulacji w krajach, na terenie których prowadzi
działalność.

BAT Polska korzysta ze wsparcia ze strony zewnętrznych doradców, w szczególności, gdy
zaistnieją wątpliwości co do kwalifikacji zdarzeń gospodarczych i ich konsekwencji
podatkowych. Szczegółowe zasady współpracy w tym zakresie określają właściwe umowy
/ zlecenia wykonania usług
Zgodność rynkowa
Rozliczenia z podmiotami powiązanymi dokonywane są przy uwzględnieniu Strategii
oraz zasad obowiązujących w BAT Polska i Grupie BAT. Jednocześnie BAT Polska
dokłada wszelkich starań, aby wzajemne rozliczenia wewnątrzgrupowe dokonywane
były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym zgodnie z
zasadą ceny rynkowej, a także wytycznymi OECD
BAT Polska co do zasady nie zawiera transakcji z podmiotami posiadającymi
rezydencję podatkową w tzw. rajach podatkowych. W sytuacji, gdyby z przyczyn
biznesowych, BAT Polska nawiązała relacje z takim podmiotem, Spółka zastosuje
mechanizmy mające na celu zapewnienie pełnej transparentności w odniesieniu do
ustalonych zasad współpracy

Pozostałe informacje wymagane przez art. 27c ustawy o CIT
ROK PODATKOWY 2020
1

Transakcje z podmiotami powiązanymi
przekraczające 5% sumy bilansowej

2

W 2020 r. Spółka zrealizowała transakcje z podmiotami powiązanymi z
siedzibą w Polsce (związane z zarządzaniem płynnością w ramach
systemu cash pooolingu) i Wielkiej Brytanii (świadczenie usług
produkcji na materiale)

2

Rozliczenia na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

0

BAT Polska nie przeprowadzała takich rozliczeń w 2020 r.

3

Zaraportowane schematy podatkowe (MDR)

2

BAT Polska przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacje o dwóch schematach podatkowych dotyczących
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

4

Liczba planowanych lub przeprowadzonych
działań restrukturyzacyjnych

0

BAT Polska nie podejmowała ani nie planowała takich działań

5

Złożone wnioski o wydanie interpretacji
indywidualnych lub ogólnych przepisów prawa
podatkowego

1

BAT Polska złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych

6

Złożone wnioski o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej

0

BAT Polska nie występowała do organów podatkowych z takimi
wnioskami

7

Złożone wnioski o wydanie wiążącej informacji
stawkowej

0

BAT Polska nie występowała do organów z takimi wnioskami
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