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Wykaz skrótów 

 

ORDYNACJA PODATKOWA  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1540 ze zm.) 

USTAWA CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.) 

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 

217 ze zm.) 

PODATEK CIT ALBO CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

PODATEK PCC ALBO PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PODATEK PIT ALBO PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych  

PODATEK VAT ALBO VAT Podatek od towarów i usług 

STRATEGIA, STRATEGIA PODATKOWA Niniejszy dokument 

SPÓŁKA LUB LPP LPP spółka akcyjna 

SZEF KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej  
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Wstęp 

LPP to polskie, rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Spółka posiada 

prawie 30-letnie doświadczenie w branży odzieżowej. Sieć sprzedaży obejmuje całą Polskę, kraje Europy Centralnej, 

Wschodniej i Zachodniej, Bałkany i Bliski Wschód. 

Spółka klientom odwiedzającym salony stacjonarne oraz sklepy online oferuje odzież, akcesoria i obuwie pięciu marek: 

Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Każda z tych marek posiada odmienną grupę docelową oraz inny charakter. 

W skład Grupy Kapitałowej LPP wchodzi 6 spółek krajowych (łącznie ze spółką dominująca) i 25 spółek zagranicznych. 

Spółki zagraniczne wchodzące w skład Grupy są w większości podmiotami zajmującymi się dystrybucją produktów naszych 

wszystkich marek poza granicami Polski. 

Grupa prowadzi scentralizowany model zarządzania płynnością, tj. Spółka zakupuje towar, dystrybuuje go do spółek zależ-

nych, po czym spółki zależne płacą do Spółki w walucie lokalnej za zakupy. Spółka posiada funkcje decyzyjne w zakresie 

spływu należności, wymiany walut oraz zaciągania zobowiązań finansowych.  

Wszystkie transakcje w ramach Grupy dokonywane są na zasadach rynkowych, w oparciu o aktualizowaną politykę cen 

transferowych wypracowaną przy współudziale zewnętrznych doradców podatkowych. Spółka korzysta również z doradz-

twa w zakresie wszelkich obowiązków w zakresie cen transferowych.  

Niniejsza sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje wyłącznie okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycz-

nia 2021 r. i obejmuje transakcje, dokumentacje, procedury, plany oraz inne elementy stanu faktycznego i stanu wiedzy na 

tamten okres. 

Sprawozdanie zostało opracowane, aby zaadresować wymogi wynikające z przepisów podatkowych (art. 27c ustawy o CIT) 

jako informacja z realizacji strategii podatkowej podlegająca publikacji zgodnie z wymogami wskazanego przepisu.  
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Informacja o stosowanych procesach  

i procedurach podatkowych dotyczących  

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających  

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich  

prawidłowe wykonanie, dobrowolnych formach  

współpracy z organami podatkowymi, złożonych przez  

podatnika wnioskach o wydanie informacji podatkowych 

1. STOSOWANE PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE 

Spółka, w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego, jak i zapewnienia pra-

widłowego zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ich zgodną z pra-

wem realizację posiada i stosuje, dostosowane do wielości jak i struktury Spółki procedury i procesy podatkowe, tj.: 

1. Strategię podatkową obejmującą politykę podatkową Spółki, zasady zarządzania ryzkiem podatkowym, stosunek do 

planowania podatkowego oraz relacje z organami podatkowymi; 

2. obowiązujące w Spółce procedury i procesy podatkowe stanowiące doprecyzowanie zasad wynikających z niniejszej 

Strategii w odniesieniu do wybranych szczegółowych obowiązków podatkowych Spółki oraz obszarów jej działalności 

jak i obejmujące różnorodne czynności mające związek z procesem rozliczeń podatkowych, zarówno spisane jak i nie-

spisane. Procedury i procesy obejmują: 

a) właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych 

oraz zobowiązań podatkowych. 

b) właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych. 

c) właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji 

podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism. 

d) właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków. 

e) właściwe kwalifikowanie stron zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania 

podatkowe. 

f) właściwe kwalifikowanie przedmiotu zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowią-

zania podatkowe. 

g) właściwe kwalifikowanie okoliczności zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobo-

wiązania podatkowe. 

h) właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych bezpośrednio przepisami prawa podatkowego. 
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i) właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych pośrednio przepisami prawa podatkowego, lecz 

wpływających na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych. 

j) obowiązki z zakresu MDR (tzw. Procedura MDR). 

Spółka przyjęła i wdrożyła wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku prze-

kazywania informacji o schematach podatkowych (Procedura MDR) uwzględniającą objaśnienia podatkowe dotyczące 

stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji 

o schematach podatkowych opublikowane dnia 31 stycznia 2019 r.  

Procedura MDR określa w szczególności: 

− czynności lub działania podejmowane w celu wprowadzenia i stosowania przeciwdziałania niewywiązywaniu się z 

obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;  

− środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych; 

− zasady przechowywania dokumentów oraz informacji; 

− zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informa-

cji o schematach podatkowych; 

− zasady upowszechniania wśród pracowników Spółki wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących przekazy-

wania informacji o schematach podatkowych i Procedury MDR;  

− zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawnych dotyczących 

przekazywania informacji o schematach podatkowych i Procedury MDR; 

− zasady kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów prawnych dotyczących przekazywania informacji 

o schematach podatkowych oraz zasad postępowania określonych Procedurze MDR. 

Informacje o schematach podatkowych i o ich zastosowaniu są zgłaszane do Szefa KAS w odpowiednich terminach. 

k) inne niezbędne niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i 

jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych. 

Powyższe procesy i działania Spółka uznaje za niezbędne dla zaadresowania ryzyk podatkowych, które wiążą się działalno-

ścią Spółki,  w szczególności:  

− ryzyka zmian regulacji prawnych w zakresie prawa celnego i podatkowego dot. zakupu odzieży spoza UE,.    

− ryzyk związanych z osnącą ilość obowiązków administracyjnych zarówno w zakresie wypełniania nowych obowiązków, 

jak również konieczności dostosowywania lub zakupu nowych rozwiązań informatycznych, 

− ryzyka szybkich zmian przepisów wymagających dostosowań systemowych (np. nowy JPK VAT) lub zmian przepisów z 

krótkim vacatio legis,  

− ryzyka rozbieżnych stanowisk interpretacyjne organów podatkowych, 

− ryzyk związanych z prowadzenie działalności gospodarczej na styku kilku jurysdykcji podatkowych. 

W szybko zmieniających się otoczeniu prawnym i gospodarczym, zarządzanie powyższym ryzykami wymaga od Spółki 

szeregu działań  i istotnych nakładów.  Spółka wyodrębniła w swojej strukturze Dział Rozliczeń i Podatków, który w ścisłej 

współpracy z Zarządem, Działem IT oraz zewnętrznymi doradcami podatkowymi, czuwa nad prawidłowością i terminowo-

ścią wypełniania obowiązków podatkowych.  

2. UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS  

Na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem Spółka nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS, ale 

była w trakcie procesu zmierzającego do zawarcia takiej umowy.  
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LPP SA w dniu 26 sierpnia 2020 r. złożyło do Szefa Krajowej administracji Skarbowej (KAS) wniosek, w którym zadeklarowało 

chęć przystąpienia do programu tzw. monitoringu horyzontalnego, który skutkował sporządzeniem przez KAS tzw. profilu 

podatnika LPP. Po wstępnej analizie i ocenie Spółki sporządzonej przez KAS, w dniu 9 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała 

decyzję od Szefa KAS o rozpoczęciu audytu. Zakończenie audytu planowane jest na 31.12.2021r.

Wybrane, podstawowe obowiązki  

Spółki w Polsce wynikające z przepisów  

prawa podatkowego, w tym MDR   

1. INFORMACJA ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU  

 

 Rodzaj podatku Informacja czy Spółka uiszcza podatek 

Podatki bezpośrednie 

CIT 
Podatnik TAK 

Płatnik TAK 

PIT 
Podatnik NIE 

Płatnik TAK 

Podatki pośrednie 

VAT TAK 

AKCYZA NIE 

CŁO TAK 

PCC TAK (sporadycznie) 

Podatki lokalne 

Podatek od nieruchomości TAK 

Podatek od środków transportowych TAK 

Podatek leśny NIE 

Podatek rolny NIE 

 

2. MDR 

Informacja o przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w roku podatkowym objętym in-

formacją z realizacji Strategii podatkowej, w które zaangażowana była Spółka jako promotor, korzystający lub 

wspomagający z podziałem na podatki 

Spółka nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w roku podatkowym objętym informacją z 

realizacji Strategii podatkowej, w które zaangażowana była Spółka jako promotor, korzystający lub wspomagający w roku 

podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej.



 

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi,  

których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej  

oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę 

działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ  

na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki  

lub podmiotów powiązanych w roku podatkowym  

objętym niniejszą informacją z realizacji  

Strategii podatkowej 

1. TRANSAKCJE DOKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Łączna wartość aktywów Spółki na dzień 31.01.2021 r. wynosiła 8 300 600 tys. zł.  

Poniższa tabela prezentuje natomiast transakcje z podmiotami, w których Spółka posiada bezpośrednio udziały.

Podmioty powiązane 

(w tys. PLN) 

Zobowiązania 

na 31.01.2021 

Należności 

na 31.01.2021 

Pożyczki 

udzielone 

na 31.01.2021 

Przychody 

w okresie 

01.02.2020 

- 31.01.2021 

Zakupy 

w okresie 

01.02.2020 

- 31.01.2021 

Zależne spółki krajowe  29 349 1 987 0 7 491 237 154 

Zależne spółki zagra-

niczne 

339 597 135 926 133 305 2 447 835 258 440 

Razem 368 946 137 913 133 305 2 455 326 495 594 

 

Wszystkie zawarte przez Spółkę transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte zostały na warunkach rynkowych. 

Przychody Spółki od zależnych spółek krajowych pochodzą głównie ze świadczonych przez Spółkę usług księgowych i 

kadrowych oraz, w niewielkim stopniu, z wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby działalności tychże podmiotów. 

Przychody Spółki od zależnych spółek zagranicznych pochodzą natomiast ze sprzedaży towarów oraz usług.  

2. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJ-

NYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI LUB JEJ 

PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Spółka planowała transgraniczne połączenie przez przejęcie, w ramach któ-

rego Spółka, jako spółka przejmująca, połączy się z Gothals Limited – spółką utworzoną i działającą na podstawie prawa 

cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, w której Spółka posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym. Transakcja 

ta była przedmiotem opinii zabezpieczającejz dnia 30 kwietnia 2020 . 
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Ponadto w roku, podatkowym, za który została sporządzona niniejsza informacja o realizacji Strategii podatkowej, Spółka 

w dniu 24 lutego 2020 r. powołała spółkę LPP Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zarejestrowana w KRS w dniu 11 

marca 2020 r.), której celem jest prowadzenie działalności związanej z magazynowaniem towarów i ogólnie pojętą logistyką. 

W dniu 26 listopada 2020 r. LPP Logistics sp. z o.o. uzyskała decyzję o wsparciu w związku z realizacją nowej inwestycji 

budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim. 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach  

o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, 

indywidualnych interpretacji podatkowych,  

wiążących informacji stawkowych (WIS),  

wiążących informacji akcyzowych (WIA) 

1. OGÓLNE INTERPRETACJE PODATKOWE 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólne interpretacji podatkowej w roku podatkowym, którego dotyczy 

niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej. 

 

2. INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w roku podatkowym, którego dotyczy niniej-

sza informacja z realizacji Strategia podatkowej. 

 

3. WIĄŻĄCE INFORMACJE STAWKOWE (WIS) 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w roku podatkowym, którego dotyczy 

niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej. 

 

4. WIĄŻĄCE INFORMACJE AKCYZOWE (WIA) 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w roku podatkowym, którego dotyczy 

niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej. 



 

 

Informacje dotyczące dokonywania  

rozliczeń podatkowych na terytoriach  

lub w krajach stosujących szkodliwą  

konkurencję podatkową 

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie po-

datku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600). 

Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz tery-

toriach: 

1) Księstwo Andory; 

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

3) Antigua i Barbuda; 

4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów; 

5) Królestwo Bahrajnu; 

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

7) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; 

8) Wspólnota Dominiki; 

9) Grenada;  

10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej; 

11) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 

12) Republika Liberii; 

13) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; 

14) Republika Malediwów; 

15) Republika Wysp Marshalla; 

16) Republika Mauritiusu; 

17) Księstwo Monako; 

18) Republika Nauru; 

19) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; 

20) Republika Panamy; 

21) Niezależne Państwo Samoa; 

22) Republika Seszeli; 

23) Saint Lucia; 

24) Królestwo Tonga; 

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych; 

26) Republika Vanuatu. 

 

Wykaz krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych z Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym 
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wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie 

zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie prze-

pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia 

przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2020 r. poz. 925). 

 

Kraje niechętne współpracy dla celów podatkowych: 

1) Barbados; 

2) Republika Fidżi; 

3) Guam; 

4) Republika Palau; 

5) Republika Trynidadu i Tobago; 

6) Samoa Amerykańskie. 

 

W roku podatkowym objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych z kontra-

hentami działającymi na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję wymienionych powyżej.  



 

 

Działania w zakresie społecznej  

odpowiedzialności biznesu  

(CSR) 

Spółka została ujęta na 48 miejscu w zestawieniu Ministerstwa Finansów płatników CITU-u za 2020 rok1. Poza obecnością 

w ścisłej czołówce w skali kraju, Spółka jest na pierwszej pozycji wśród firm działających na polskim Wybrzeżu. LPP to 

największa, prywatna firma z siedzibą w Trójmieście, która rozlicza swoje podatki w Polsce. 

Spółka w latach 2016 – styczeń 2021 

wpłaciła łącznie do budżetu 4,3 mld 

PLN złotych z tytułu różnych podat-

ków stanowiących dochód Skarbu 

Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego.    

2016 2017 2018 
01.2019/ 

01.2020 

02.2020/ 

01.2021 

Podatek VAT 488 056 529 929 613 318 604 754 457 190 

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 5 692 41 703 149 611 107 893 40 458 

Cło 143 259 157 869 131 232 239 961 115 953 

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 14 256 18 994 20 275 24 459 19 656 

ZUS łącznie 45 209 60 373 70 570 88 925 64 267 

PFRON 345 590 696 945 880 

Podatek od nieruchomości 3 225 3 607 3 791 4 578 4 919 

Podatek od środków transportowych 3 3 3 4 2 

Razem [tys. zł.] 700 045 813 068 989 496 1 071 519 703 325 

 

Suma podatków, które LPP wpłacało do budżetu państwa, rosła rokrocznie do 2019 roku, z powodu wybuchu pandemii i 

znacznego zmniejszenia wpływów, uległa w 2020 roku zmniejszeniu. W 2020 roku przekroczyła ona 700 mln złotych (wy-

niosła dokładnie 703 325 000 złotych – dane przed złożeniem deklaracji podatkowej). 

W ubiegłych latach widoczne były także wzrosty we wpłatach wynikających z poszczególnych zobowiązań czy rodzajów 

odprowadzanych podatków. LPP w 2017 roku zapłaciło 41,7 mln złotych CIT-u, a dla porównania w 2019 roku – już przeszło 

108 mln złotych. Z tytułu cła natomiast w 2017 roku wpłaciliśmy do budżetu państwa prawie 158 mln złotych, a dwa lata 

później niemal 240 mln złotych. Ten wzrost wynika z docierania z naszymi produktami na coraz liczniejsze rynki zagraniczne. 

Z upływem lat LPP podatki w coraz większym zakresie płaciło także w związku z nieruchomościami – w 2017 roku ta kwota 

wyniosła około 3,6 mln złotych, a w 2019 roku już ponad 4,5 mln złotych. 

 

 

1 Dane dostępne na stronie internetowej MF pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/2020-indyidualne-dane-podatnikow-CIT 
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Firma LPP prowadzi transparentną politykę podatkową. Rzetelnie wypełniamy swoje zobowiązania wobec państwa i co roku 

wydajemy oficjalny raport, który przedstawia dokładne informacje na temat odprowadzanych do krajowego budżetu sum 

wynikających z naszej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej. 
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