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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez bonprix sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) 

obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 

podatkowym trwającym od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi 

na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych 

przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z 

uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania 

kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, 

niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez 

Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą 

handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.  

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

Spółka działa pod firmą bonprix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114651 prowadzi 

działalność gospodarczą pod adresem: ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź. Spółce nadano nr NIP: 

7280132490 oraz nr REGON 006470422. Spółka należy do międzynarodowej Grupy Otto 

(dalej: „Grupa”). 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 040 000,00 PLN.  

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez 

domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Ponadto, Spółka prowadzi działalność gospodarczą 

w zakresie pozostałej działalności wysyłkowej. 

2. Cele strategii podatkowej Spółki 

Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu należyte wypełnianie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych 

oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana 

jest jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium 

Rzeczpospolitej Polski. Błędna realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego może bowiem prowadzić do ekonomicznego ryzyka i uderzenia w reputację 

Spółki oraz Grupy. 

Kierownictwo Spółki wdraża mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i 

adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na 

Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności Spółka: 

− dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Spółki przy zaangażowaniu odpowiednich zasobów osobowych oraz 

nieosobowych; 

− identyfikuje obszary ryzyka podatkowego, które są w szczególności narażone na 

nieintencjonalne wystąpienie nieprawidłowości, a w oparciu o wdrożone procedury, 

przy wsparciu wykwalifikowanego personelu odpowiednio zarządza zidentyfikowanym 

ryzykiem; w sytuacji gdy jest to możliwe, całkowicie je eliminuje; 
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− unika ekspozycji na ryzyko podatkowe starając się je minimalizować przy użyciu 

wewnętrznych zasobów, a jeżeli nie są one wystarczające to przy wsparciu 

zewnętrznych doradców podatkowych; 

− na mocy procedury nałożonej przez Grupę, Spółka jest obowiązana raportować do 

Departamentu ds. Podatków Grupy określone transakcje, które mogą mieć wpływ na 

rozliczenia podatkowe. Raportowanie musi nastąpić przez dokonaniem czynności w 

celu umożliwienia dokładnego sprawdzenia pod kątem stosownych niemieckich 

przepisów oraz przygotowania ewentualnego wniosku do zarządu Grupy w celu 

uzyskania zgody. Raportowaniu podlegają w szczególności fuzje i przejęcia, wszelkie 

restrukturyzacje prawne, tworzenie spółek zależnych czy stałych placówek, wszelkie 

umowy z lokalnymi władzami podatkowymi czy wszelkie audyty podatkowe i podobne 

postępowania mające znaczny wpływ na rachunkowość Grupy. 

− każdorazowo analizuje skutki podatkowe podejmowanych oraz planowanych działań i 

transakcji, w rezultacie planowanie podatkowe jest nierozerwalnie związane z 

prowadzoną działalnością z poszanowaniem zasady „tax follows business”; 

− składa terminowo deklaracje oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze; 

− nie uchyla się od płatności zobowiązań podatkowych, regulując wszystkie swoje 

zobowiązania terminowo i w prawidłowej wysokości; 

− w swoich działaniach kieruje się zasadą partnerstwa, dialogu oraz współpracy z 

organami władzy publicznej oraz organami podatkowymi. 

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian 

zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka 

podatkowego związanego z prowadzeniem działalności. 

3. Realizacja strategii podatkowej roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 

r. i plany jej realizacji w kolejnych latach 

Realizowana strategia podatkowa zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. 

W roku podatkowym trwającym od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r., realizowana przez 

Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych 

decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy 

podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje 

oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych. 

W perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności 

mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji 

i uaktualniania strategii podatkowej, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co 

do realizowanej strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej misji oraz wizji 

podatkowej. 
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III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika 

dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej  

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma 

w Spółce następujący przebieg: 

1) Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Spółka 

przestrzega wszystkich krajowych przepisów podatkowych, jak również ogólnych 

zasad obowiązujących w Grupie. Odpowiedzialność za poprawność wyliczeń 

podatkowych Spółki ponosi Główny Księgowy. 

2) Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego odbywa się na 

poziomie lokalnym oraz na poziomie Grupy. Na poziomie lokalnym realizowane są 

obowiązki wynikające z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym 

podatku u źródła, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów 

i usług. Na poziomie Grupy realizowane są obowiązki wynikające z przepisów o cenach 

transferowych oraz raportowaniu schematów podatkowych (MDR). 

3) Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika oraz płatnika należy do poszczególnych 

zespołów mieszczących się w Dziale Administracji.  

4) Kwestiami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych zajmuje się zespół 

Kadr i Płac, którego prace nadzoruje Kierownik zespołu.  

5) Rozliczeniami w zakresie podatku od towarów i usług  zajmuje się samodzielny 

księgowy z Działu Księgowości. 

6) Podatkiem od towarów i usług przy odprawach celnych zajmuje się Specjalista ds. 

celnych z zespołu Cła.  

7) Rozliczeniami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zajmuje się 

Główna Księgowa – Kierownik Działu Administracji. 

8) W przypadku prowadzenia wobec Spółki czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania celno-skarbowego, osobą 

reprezentującą Spółkę jest Główna Księgowa.  

9) Zgodnie z przyjętą polityką, analizy rynkowości są aktualizowane co dwa lata. Zgodnie 

z Wytycznymi Grupy, wszystkie transakcje dokonywane w ramach Grupy muszą być 

dokonywane w zgodzie z zasadą warunków rynkowych. Dokumentacja cen 

transferowych jest przygotowywana przy współpracy zewnętrznych doradców 

podatkowych. 

10) Pracownicy Działu Administracji posiadają wykształcenie kierunkowe i odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i merytoryczne do prowadzenia spraw związanych z 

rozliczeniami podatkowymi Spółki. 

11) W celu aktualizacji posiadanej wiedzy oraz poznania nowych regulacji w zakresie 

przepisów prawa podatkowego, Spółka kieruje pracowników Działu Administracji na 

szkolenia. Oferty szkoleń są analizowane łącznie z pracownikami odpowiedzialnymi za 

dany obszar rozliczeń podatkowych. Ponadto, na początku każdego roku firmy 

doradztwa podatkowego współpracujące ze Spółką przedstawiają podsumowanie 

zmian przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na działalność gospodarczą 
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Spółki. Pracownicy Spółki również subskrybują newslettery podatkowe, informujące o 

zmianach prawa i najważniejszym orzecznictwie.  

W zakresie realizacji obowiązków podatkowych Spółka wykorzystuje na własne potrzeby 

określone systemy informatyczne, takie jak system SAP, Enova oraz AS-400.  

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej 

zapłaty należności publicznoprawnych jako podatnik, tj.: 

− płaci należne miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych; 

− rozlicza miesięcznie podatek od towarów i usług; 

− realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności; 

− nie jest planowane wnioskowanie o odroczenie terminu płatności podatku, ani 

rozłożenie zapłaty podatku na raty. 

b) Stosowane procedury  

W Spółce obowiązują procedury i procesy mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się 

przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób 

uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. Cześć wdrożonych w Spółce procedur jest 

procedurami stosowanymi przez całą Grupę, w ramach której działa Spółka. 

W związku z powyższym, Spółka zaimplementowała następujące procedury, procesy 

kontrolne oraz zarządzenia wewnętrzne mające wpływ na realizację obowiązków 

podatkowych:  

− zgodnie z przyjętymi w Spółce dobrymi praktykami, wszystkie płatności są realizowane 

wyłącznie na rachunki kontrahenta ujawnione na tzw. Białej Liście VAT; weryfikacja w 

tym zakresie leży po stronie banku obslugującego rachnek bankowy należący do 

Spółki; 

− nowi kontrahenci Spółki są weryfikowani przez prawnika niebędącego pracownikiem 

Spółki; weryfikacja ta ma na celu m.in. ochronę przed negatywnymi skutkami 

nieświadomego udziału w oszustwach w zakresie podatku VAT, 

− procedurę obiegu i księgowania faktur i innych dowodów księgowych, 

− wytyczne Grupy dotyczące finansów, 

− tzw. Podręcznik (Manual) VAT, którego stosowanie jest wymagane przez Grupę, 

− wytyczne dotyczące podpisywania dokumentów, 

− wytyczne w kwestiach podatkowych dla podmiotów spoza Niemiec. 

Powyższe procedury podlegają aktualizacji w przypadku zmian regulacji podatkowych. 

Dodatkowo, Spółka przygotowuje nowe procedury, jeżeli regulacje podatkowe nakładają na 

nią nowe obowiązki. 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy 

z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r.Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej 

Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji 

podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) ani uprzedniego porozumienia 

cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu 

sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2200 z późn. zm.). 

Niemniej, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi 

w celu należytego i terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z 
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przepisów prawa podatkowego. W szczególności udziela rzetelnych i terminowych informacji 

w składanych deklaracjach oraz wyjaśnieniach, o które występują organy podatkowe.  

IV. 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, z podziałem na podatki, których dotyczą  

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności: 

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 

− kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki oraz inne należności publicznoprawne; 

− składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania 

oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego; 

− przekazuje niezbędne informacje właściwym osobom w Grupie, które zajmują się 

sporządzeniem lokalnej dokumentacji cen transferowych wymaganej zgodnie z 

polskimi przepisami podatkowymi; 

− monitoruje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej uzgodnienia, w których 

uczestniczy oraz w przypadku powzięcia wątpliwości, przekazuje niezbędne informacje 

właściwym osobom w Grupie, które są odpowiedzialne za raportowanie schematów 

podatkowych. 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe 

jako podatnik z tytułu następujących podatków: 

− podatku dochodowego od osób prawnych; 

− zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła / WHT); 

− podatku od towarów i usług (VAT); 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r.Spółka realizowała obowiązki podatkowe 

płatnika wynikające z tytułu następujących podatków: 

− podatku dochodowego od osób fizycznych; 

− zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła / WHT); 

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r.Spółka nie przekazała żadnych informacji 

o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
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V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub 

podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

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

1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość 

przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami 

podatkowymi 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r.Spółka zawarła z podmiotami 

powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 

aktywów: 

Lp. Transakcja Strona transakcji 

1.  Zakup usług reklamowych bonprix Handelsgesellschaft mbH Nierezydent 

2.  
Zakup usługi magazynowania 

towarów 
bonprix Handelsgesellschaft mbH Nierezydent 

3.  Zakup towarów  bonprix Handelsgesellschaft mbH Nierezydent 

 

2. 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 podatku dochodowym od osób prawnych 

W okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała 

żadnych działań restrukturyzacyjnych.  

VI. Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa 

podatkowego 

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 

1 Ordynacji podatkowej 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie 

ogólnej interpretacji podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 

art. 14b Ordynacji podatkowej 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 

ustawy o podatku od towarów i usług 

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie 

wiążącej informacji stawkowej.  
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4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 

ustawy o podatku akcyzowym  

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie 

wiążącej informacji akcyzowej. 

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W roku podatkowym zakończonym 28 lutego 2021 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń 

podatkowych na terytorium krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

 


