
 

1. Cel i zakres informacji 

Niniejsza informacja (dalej zwana Informacją) przygotowana została w wykonaniu obowiązków 

wynikających z art. 27c UPDOP i opisuje realizację w roku podatkowym, zakończonym w dniu 31 

grudnia 2021 r., przez Uni-logistics sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej zwaną Spółką) jej strategii 

podatkowej. 

 

Okres objęty Informacją: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. 

 

Zgodnie z przepisami UPDOP, Informacja obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i 

rozmiaru działalności prowadzonej przez Spółkę: 

 informacje o stosowanych procesach i procedurach, dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków w obszarze opodatkowania i zapewniających ich prawidłowe wykonanie; 

 informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej; 

 informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych (z 

podziałem na podatki, których dotyczą); 

 informacje o określonych transakcjach z podmiotami powiązanymi; 

 informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych; 

 informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej 

oraz wiążącej informacji akcyzowej; 

 informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 
produkcyjnego  
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2. Informacje o Spółce 

Uni-logistics sp. z o.o. 

ul. Polska 19 

81-339 Gdynia 

KRS: 0000277544 

NIP: 9581554011 

REGON: 22040044000000 

 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

 Działalność pozostałych agencji transportowych 
 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
 Działalność usługowa wspomagająca transport morski 
 Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 
 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 
 Działalność morskich agencji transportowych 
 Działalność śródlądowych agencji transportowych 
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 
 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. 

 

3. Informacje o stosowanych procesach i procedurach, dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków w obszarze opodatkowania i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie 

W zakresie wszystkich swoich działań Spółka kieruje się zasadami rzetelności i transparentności, 

które zapewniają wiarygodność i kompletność ujawnianych przez Spółkę informacji, a w 

konsekwencji także danych wynikających z deklaracji podatkowych. 

Funkcjonujące w Spółce procesy biznesowe uwzględniają konsekwencje podatkowe działań nimi 

objętych oraz związane z nimi zagrożenia podatkowe jakie mogą wynikać z samego faktu 

funkcjonowania w branży transportowej.   
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W warunkach dochowania należytej staranności procesy te dawały gwarancję niepojawienia się 

istotnych nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków podatkowych, przy czym Spółka w 

swoich działaniach akceptuje jedynie niski poziom ryzyka podatkowego.   

W oparciu o ocenę ryzyka podatkowego w Spółce funkcjonują właściwe, niezbędne procedury w 

obszarach: 

 obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, dowodów księgowych, 

 kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych, raportowania 

JPK_V7M, informacji podatkowych i płatności podatkowych, 

 należytej staranności w zakresie podatku VAT, weryfikacji kontrahentów – VIES, wykaz 

podatników – biała lista, 

 zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego i dobrowolnego 

mechanizmu podzielonej płatności, 

 kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów w tym zasad korekty dochodu w 

związku z brakiem zapłaty w obrocie gospodarczym, 

 ustalania warunków rynkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, 

 aktualizacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Spółka realizuje także zasady wynikające z przyjętej w formie dokumentu:   

 Polityki rachunkowości 
 Procedury obiegu dokumentów 
 Procedury weryfikacji przewoźników 
 Procedury organizacyjnej 
 Procedury spedycyjnej 
 Procedury windykacji należności 
 Instrukcji obsługi księgowej 
 Instrukcji delegacji 
 Instrukcji korzystania z auta służbowego  

Spółka zapewnia realizację obowiązków podatkowych m.in. poprzez zatrudnienie kompetentnego 

personelu, który regularnie podnosi swoje kwalifikacje i aktywnie monitoruje zmiany w zakresie 

przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Spółki. 
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4. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej 

Spółka aktywnie współpracuje z organami podatkowymi w zakresie wymaganym przepisami 

prawa. 

W roku 2021 Spółka nie była stroną realizowanego przez KAS Programu Współdziałania ani 

innych programów pilotażowych. Niemniej jednak Spółka nie wyklucza podjęcia takiej 

współpracy w przyszłości. 

5. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 

Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych (z 

podziałem na podatki, których dotyczą) 

W okresie objętym Informacją Spółka była podatnikiem następujących podatków:  

 podatek dochodowy od osób prawnych,  

 podatek od towarów i usług,  

 podatek od nieruchomości,  

 opłata skarbowa,  

 podatek od czynności cywilnoprawnych,  

 opłaty celne.  

Spółka była także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Ponadto Spółka była płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

W okresie objętym Informacją, Spółka na bieżąco i terminowo realizowała swoje zobowiązania 

podatkowe – składała wymagane deklaracje / informacje oraz płaciła należne zobowiązania 

podatkowe. 

Spółka nie przekazywała w roku 2021 informacji o schematach podatkowych, gdyż takich 

schematów nie wdrażała, nie opracowywała ani nie udostępniała. Niemniej, Spółka na bieżąco 

analizuje swoje obowiązki w zakresie przepisów MDR. 
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6. Informacje o określonych transakcjach z podmiotami powiązanymi  

Suma bilansowa aktywów na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 69.729.250,79 zł. 

W okresie objętym Informacją wartość transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu podatkowym przekroczyła 5% sumy bilansowej w relacjach z jednym podmiotem, 

transakcje te dotyczyły usług spedycyjnych, których wartość to 9.607.817,96 zł. 

 

7. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych, 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 

powiązanych 

W okresie objętym Informacją Spółka nie podjęła ani nie planowała żadnych działań 

restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub 

podmiotów z nią powiązanych. 

 

8. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej 

oraz wiążącej informacji akcyzowej 

W okresie objętym niniejszą Informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej. 

W okresie objętym niniejszą Informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

W okresie objętym niniejszą Informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej 

informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej. 
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9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W roku 2021 Spółka dokonywała transakcji z podmiotami niepowiązanymi, których siedziba lub 

zarząd znajdują się na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w 

rozumieniu polskich przepisów.  

Transakcje te dotyczyły w 2021 r. podmiotów niepowiązanych z Hongkongu - Specjalnego Regionu 

Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej. 
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