
 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej spółki 

Integer.pl S.A. w 2020 roku 

W świetle przepisów art. 27c w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1406 ze zm. dalej zwana „ustawa CIT”), spółka 

Integer.pl S.A. (dalej jako: „Integer.pl”) jest zobowiązana do opublikowania informacji o stosowanej 

strategii podatkowej w związku z faktem, że w roku 2020 spółka Integer.pl wykazała przychód w 

wysokości przekraczającej równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.  

Niniejsza informacja została przygotowana celem wykonania przez spółkę Integer.pl ww. obowiązku.  

1. Podstawowe informacje o spółce 

Nazwa Spółki Integer.pl Spółka Akcyjna  

NIP 678-288-17-84 

Regon 35659098000000 

KRS 0000276519 

Opis przedmiotu 
działalności 

Integer.pl jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl 
(dalej: „Grupa Integer”).  

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Integer.pl jest produkcja i 
sprzedaż paczkomatów oraz części do paczkomatów, usługi rozstawień, 
działalność badawczo-rozwojowa, działalność portali internetowych, 
przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) oraz 
działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu Grupą Integer. 

 

2. Informacje o stosowanych w spółce Integer.pl procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Jednym z głównych priorytetów spółki Integer.pl i zarazem kluczowym elementem realizowanej przez 

spółkę Integer.pl strategii podatkowej jest dążenie do zapewnienia zgodności jej rozliczeń 

podatkowych z obowiązującym prawem podatkowym, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 

skorzystania z ulg, zwolnień lub odliczeń, jakie przysługują z mocy prawa.  

Osiągniecie powyższego celu jest realizowane przede wszystkim poprzez: 

• stosowanie się przez spółkę Integer.pl do przepisów obowiązującego prawa podatkowego, 

z uwzględnieniem obowiązującej wykładni podatkowej ukształtowanej w oparciu o 



ogólnodostępne interpretacje przepisów podatkowych oraz orzecznictwo sądów 

administracyjnych; 

• przyjmowanie wykładni przepisów prawa podatkowego, która minimalizuje ryzyko sporu 

z organami podatkowymi w sytuacji niejednoznacznej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego; 

• wdrożenie procedur oraz procesów dotyczących rozliczeń podatkowych, które mają na 

celu wypełnienie wszystkich obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa 

podatkowego oraz identyfikowanie ewentualnych ryzyk podatkowych na ich wczesnym 

etapie, umożliwiając podjęcie umocowanej w prawie decyzji co do dalszego sposobu 

działania; 

• uwzględnienie skutków podatkowych przy podejmowaniu decyzji o charakterze 

gospodarczym; 

• podejmowanie czynności o charakterze reorganizacyjnym wyłącznie w związku z realizacją 

konkretnych celów handlowych lub gospodarczych przy uwzględnieniu ich potencjalnego 

wpływu na reputację i szerszą strategię gospodarczą Grupy Integer;  

• korzystanie ze wsparcia wyspecjalizowanego centrum usług wspólnych skoncentrowanego 

w powiązanej spółce Integer Group Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie 

rozliczeń podatkowych w celu zapewnienia spójności stosowanych zasad w tym zakresie 

na poziomie Grupy Integer; 

• szkolenia oraz wymianę doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie 

funkcjami podatkowymi;  

• bieżący monitoring zmian w prawie, interpretacji przepisów i orzecznictwa dotyczącego 

podatków; 

• zatrudnienie osób posiadających kompleksową wiedzę podatkową na stanowiskach 

związanych z tematyką rozliczeń podatkowych; 

• korzystanie z pomocy renomowanych zewnętrznych doradców podatkowych, 

posiadających doświadczenie w tematyce podatkowej dotyczącej Integer.pl. 

 

3. Dobrowolna współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka Integer.pl zwraca szczególną uwagę na transparentność i przejrzystość w realizacji swoich 

zobowiązań publiczno-prawnych. Jednym z głównych celów realizowanej przez spółkę Integer.pl 

strategii jest utrzymywanie poprawnych relacji z organami Krajowej Administracji Skarbowej, opartych 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

Spółka Integer.pl na bieżąco monitoruje obszary, które mogą wymagać bezpośredniej współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej ze względu na ich doniosłość lub poziom skomplikowania.  

W roku 2020 współpraca ta przejawiała się, w szczególności, w wystąpieniu przez Integer.pl z 

wnioskiem o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Interpretacja 

potwierdzająca stanowisko zaprezentowane przez spółkę Integer.pl została wydana w roku 2021.  

4. Realizacja obowiązków MDR 

W spółce Integer.pl obowiązuje wewnętrzna procedura dotycząca obowiązków przekazywania 

informacji o schematach podatkowych (MDR).   

W roku 2020 zidentyfikowano transakcje, które spełniały cechy rozpoznawcze wskazane w przepisach 

Rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 

ze zm. dalej zwana „Ordynacja podatkowa”), w wyniku czego zostały złożone łącznie trzy informacje 



o schematach podatkowych (MDR-1), w których spółka Integer.pl została wskazana jako korzystający 

bądź promotor. Informacje dotyczyły następujących podatków: podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). 

W roku 2020 spółka Integer.pl nie zidentyfikowała innych transakcji, które wiązałyby się z powstaniem 

obowiązku złożenia informacji o schematach podatkowych (MDR).   

W roku 2020 spółka Integer.pl przekazała także odpowiednie informacje o zastosowaniu schematu 

podatkowego (MDR-3) w terminie złożenia adekwatnych deklaracji podatkowych. 

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W roku 2020 spółka Integer.pl była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym z 

nierezydentami), polegających na nabywaniu usług związanych z logistyką i IT, usług kurierskich, 

sprzedażą paczkomatów, a także pozyskiwaniu i udzielaniu finansowania dłużnego. Wartości 

niektórych spośród tych transakcji przekroczyły 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

spółki Integer.pl. 

6. Planowane / Podejmowane działania restrukturyzacyjne 

W roku 2020 zlikwidowano zależną od Integer.pl spółkę prawa brazylijskiego – InPost do Brasil logistica 

e locacao de equipamentos LTDA. Likwidacja była związana z wycofaniem się Grupy Integer z 

nierentownej inwestycji na rynku brazylijskim.  

Ponadto, w 2020 roku przeprowadzono umorzenie części akcji w kapitale zakładowym Integer.pl za 

wynagrodzeniem. 

Wskazane powyżej działania zostały rozliczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa podatkowego. 

Poza powyższym, w roku 2020 nie przeprowadzono jakichkolwiek działań  restrukturyzacyjnych, które 

mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych spółki Integer.pl lub podmiotów z nią 

powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.  

7. Złożone wnioski 

Informacja o złożonych w roku 2020 przez spółkę Integer.pl wnioskach o wydanie indywidualnej 

interpretacji prawa podatkowego została wskazana w pkt 2. Dobrowolna współpraca z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej.  

W 2020 roku spółka Integer.pl nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa podatkowego.  

 

8. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową 

W roku 2020 spółka Integer.pl przeprowadziła transakcje z podmiotem zarejestrowanym na terytorium 

Hong Kongu. Transakcje te dotyczyły dostaw towarów na terytorium Polski przez kontrahenta z 

terytorium Hong Kongu. Wszelkie rozliczenia z tego tytułu zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego i prawa celnego.  

W roku 2020 spółka Integer.pl nie dokonywała innych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu przepisów wydanych na 



podstawie artykułu 11j ust. 2 polskiej ustawy o CIT oraz w powiadomieniach ministra do spraw 

finansów publicznych wydanych na podstawie artykułu 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 


