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I. Skróty 
 
 

Astara Poland / Spółka / Podatnik Nazwa podmiotu: ASTARA Poland Sp. z o.o. 

Nazwa spółki przed zmianą, obowiązująca w 
Roku podatkowym: MMC Car Poland Sp. z o.o. 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kraj: Polska 

Miasto: Warszawa 

Ulica, nr domu i lokalu: Cybernetyki 10 

Strona internetowa: www.mitsubishi.pl 

NIP / Regon: 5261039021  / 011301049 

KRS 0000168121, Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy,  

Kapitał zakładowy PLN 18 500 000 

Astara Mobility Nazwa podmiotu: Astara Mobility S.L. 

Forma prawna: spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Kraj: Hiszpania 

Miasto: 28108 Alcobendas (Madryt) 



 

S t r o n a  4 | 12 

 

Ulica, nr domu i lokalu: Avenida de Bruselas, 32 

Strona internetowa: www. https://astara.com 

Numer identyfikacji podatkowej CIF B79325056,  
VAT UE ESB79325056 

Jedyny udziałowiec w Spółce. 

Bergé y Compañía Grupa, którą tworzą: Bergé y Compañía, S.A. (CIF 
A48029565), oraz dwie dywizje: Bergé oraz 
ASTARA. ASTARA Poland jest częścią 
międzynarodowej grupy ASTARA, na czele której 
znajduje się Astara Mobility S.L.  

Dokumentacja cen transferowych lokalna dokumentacja cen transferowych, 
sporządzona zgodnie z Ustawą o CIT, zawierająca 
elementy wskazane w  art. 11q Ustawy o CIT 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. 
zm.). 

Podmioty powiązane Podmioty, pomiędzy którymi występują 
powiązania w rozumieniu art. 11a Ustawy o CIT 

Rok podatkowy okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Rozporządzenie dot. elementów 
dokumentacji 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen 
transferowych w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. .1195) 

Ustawa o CIT 

 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1800) 

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1128 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. 
zm.). 

Ustawa o rozstrzyganiu sporów 
dotyczących podwójnego 
opodatkowania 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o 
rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 
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porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200 z późn. 
zm.). 

Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. 
zm.). 

Wytyczne RWNP Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego 
Nadzoru Podatkowego  

Wytyczne OECD Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych 
dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
administracji podatkowych 

 

II. Wstęp  
 
Rok podatkowy był rokiem nietypowym dla ASTARA Poland – liczył 21 miesięcy i był 
dwudziestym piątym oraz dwudziestym szóstym rokiem działalności na rynku polskim. 
Spółka jest autoryzowanym dystrybutorem Mitsubishi Motors, nie posiada oddziałów w 
Polsce, ani za granicą. Zaopatrzenie w towary pochodzi głównie z fabryk koncernu Mitsubishi 
Motors Corporation. Z początkiem Roku podatkowego Spółka znalazła się w strukturach 
subholdingu należącego do hiszpańskiej spółki Bergé y Compañía S.A. o 150-letniej historii. 
Bergé y Compañía jest liderem w dwóch sektorach: motoryzacyjnym i usług logistycznych. 
Bergé y Compañía to jedna z głównych grup biznesowych w Hiszpanii, ale też obecna w 
wielu krajach. ASTARA, w której strukturach znalazła się Spółka, oferuje całą gamę produktów 
i usług skoncentrowanych na mobilności, takich jak własność, subskrypcja, B2B / B2C i nowe 
kanały, wspierane przez samodzielnie opracowaną platformę cyfrową, która umożliwia 
interakcję z klientami na różnych etapach podróży klienta. 
 

III. Informacje ogólne  
 
  

1. Informacje o Spółce  
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez 
Podatnika zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Branża Motoryzacyjna 

Obsługiwane 
segmenty 

Spółka obsługuje segment nowych samochodów i części 
zmiennych (sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów 
mechanicznych, obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych, 
sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów 
mechanicznych). 

Rynki geograficzne  Zasięg terytorialny aktywności Podatnika obejmuje rynek polski. 
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Zakres działalności 

Spółka prowadzi działalność na polskim rynku od 1995 roku jako 
wyłączny dystrybutor nowych japońskich samochodów marki 
Mitsubishi na terenie Polski. Oferta Spółki w Roku podatkowym 
obejmuje głównie samochody osobowe oraz części zamienne i 
akcesoria. 

Na ofertę Spółki w Roku podatkowym składały się m.in. 
następujące modele samochodów marki Mitsubishi z silnikiem 
spalinowym: 

• Eclipse Cross, o napędzie hybrydowym lub elektrycznym 

• Outlander PHEV o napędzie hybrydowym lub 
elektrycznym, 

• Outlander,  

• L200, 

• Space Star 

W ramach prowadzonej działalności ASTARA Poland dystrybuuje 
samochody za pośrednictwem sieci niezależnych dealerów, którzy 
są jej klientami. Za pośrednictwem autoryzowanych punktów 
serwisowych ASTARA Poland zapewnia odbiorcom końcowym 
samochodów Mitsubishi dostęp do nowych, oryginalnych części 
zamiennych, w celu zastąpienia elementów zużytych, 
uszkodzonych lub zniszczonych w procesie eksploatacji pojazdu, a 
także dostęp do nowych, wysokiej jakości akcesoriów. 

Grupa 

Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej. Do 
marca 2020 roku 100% udziałów w Spółce posiadała spółka 
Mitsubishi Corporation (dalej: MC) z siedzibą w Tokyo (Japonia). W 
marcu 2020 roku 100% udziałów w Spółce nabyła spółka Berge 
Automocion, Sociedad Limitada (dalej: Bergé Auto) z siedzibą w 
Madrycie (Hiszpania). Jednocześnie japońska spółka MC objęła 25% 
udziałów w Bergé Auto. W 2021 roku Bergé Auto zmieniła nazwę 
na Astara Mobility S.L. Z kolei 1 sierpnia 2022 r. Spółka zmieniła 
nazwę z MMC Car Poland Sp. z o.o. na ASTARA Poland Sp. z o.o.. 
Podmiotem sporządzającym sprawozdanie finansowe za Rok 
podatkowy na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej jest Bergé y 
Compañía, S.A., z siedzibą w Hiszpanii.  

 

 
2. Podstawa prawna i cele podatkowej strategii Spółki  

 
Zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT, oraz z uwzględnieniem Wytycznych RWNP, ASTARA Poland 
prezentuje informację o realizowanej strategii podatkowej za Rok podatkowy.  
 
Strategia podatkowa Spółki ma na celu zapewnienie zgodności podejmowanych przez nią 
działań z przepisami prawa podatkowego na każdym etapie realizacji strategii biznesowej. 
Wypełnianie obowiązków publicznoprawnych oraz uiszczanie należności z tego tytułu na 
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rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze ASTARA Poland jako istotny obowiązek 
Spółki wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczeniu i eliminacji ryzyka 
podatkowego w ASTARA Poland sprzyja: 

• ustanowienie nadzoru stanowiskowego zgodnie z hierarchią służbową, 
• monitorowanie zachodzących zmian przepisów podatkowych i / lub ich interpretacji 

oraz podejmowanie działań mających na celu terminowe dostosowanie organizacji 
do wymogów wynikających ze zmieniających się regulacji lub / i ich wykładni,  

• ponoszenie nakładów na regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu 
prawa podatkowego w celu rozwijania świadomości podatkowej,  

• dbałość o dochowanie należytej staranności i zapewnienie prawidłowości rozliczeń 
podatkowych Spółki, 

• nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki, 
• możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej lub wiążącej informacji 
stawkowej (WIS), o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT lub wiążącej informacji 
akcyzowej (WIA), o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.  

 

Strategia podatkowa Spółki przechodzi przez proces zmian w zależności od zmian 
zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz od zidentyfikowanego ryzyka 
podatkowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności 
działalności w branży motoryzacyjnej. 

Spółka nie angażuje się w inicjatywy ryzykowne podatkowo i nie podejmuje działań z zakresu 
tzw. optymalizacji podatkowej lub unikania opodatkowania. Tym samym działania Spółki w 
zakresie podatków prowadzone są w sposób zmierzający do minimalizacji zagrożeń oraz 
ryzyk, niewłaściwego lub nieterminowego wywiązania się z obowiązków podatkowych, w 
szczególności ryzyka powstania zaległości podatkowej lub nałożenia sankcji (w tym 
dodatkowego zobowiązania podatkowego) przez organy podatkowe.  

Operacje gospodarcze mają charakter rynkowy i nie są podyktowane kreatywnym 
planowaniem strategii podatkowej. Decyzja o realizacji danej transakcji w Spółce następuje 
w oparciu o obiektywne przesłanki ekonomiczne i nie ma na celu jedynie odniesienia korzyści 
podatkowej oderwanej od okoliczności zdarzenia gospodarczego. Uchylanie się od 
opodatkowania jest uznawane przez Zarząd za zagrożenie i nie jest akceptowane na żadnym 
poziomie. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz dokonywane 
rozliczenia podatkowe w pełni odzwierciedlają działalności gospodarczej Spółki na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spółka rzetelnie wypełnia swoje obowiązki podatkowe, rozlicza podatki i inne należności 
publicznoprawne w wysokości i terminach wymaganych przepisami oraz aktywnie 
współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej.  
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IV. 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 

 
Działy operacyjne w organizacji ASTARA Poland w ramach swoich kompetencji realizują 
zadania, które skutkują powstaniem obowiązków sprawozdawczych i zobowiązań 
podatkowych. Spółka wypełnia obowiązki podatkowe głównie za pomocą wewnętrznych 
zespołów pracowników, przy czym część obowiązków np. w procedurach celnych ceduje na 
swoich przedstawicieli celnych, którzy przygotowują i deklarują należności celno-podatkowe 
od importu. Spółka wybiera wiarygodnych operatorów logistycznych posiadających status 
AEO, co w opinii Spółki ogranicza ryzyka celno-podatkowe Spółki i pozwala na ułożenie spraw 
celnych w organizacji w sposób zgodny z przepisami, umożliwiający zespołowi Logistyki w 
Spółce w większym stopniu skoncentrować się na weryfikacji dokumentów.  
 
ASTARA Poland zbudowała struktury wewnętrzne, infrastrukturę i rozwiązania 
technologiczne oraz wdrożyła podział kompetencji umożliwiający prawidłową realizację 
funkcji podatkowej. Precyzyjne zdefiniowanie zakresów obowiązków i zarządzanie wiedzą 
podatkową pracowników mają na celu efektywną organizację funkcji podatkowych.  
 
 

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  

• ASTARA Poland korzysta z systemu informatycznego klasy ERP, który regularnie 
aktualizuje o funkcjonalności wspierające bieżące i terminowe wypełnianie 
obowiązków podatkowych i sprawozdawczych. W ramach jednego zintegrowanego 
systemu możliwe jest zarządzanie kluczowymi procesami niezbędnymi do 
prowadzenia działalności, w szczególności: sprzedaży, nabycia, finansowymi, 
kadrowymi, związanymi z łańcuchem dostaw, ale też kwestiami podatkowymi (np. 
JPK). Spółka korzysta też z narzędzi zewnętrznych np. wspomagających regularną 
weryfikację kontrahentów w procesie płatności czy przekazywaniu / archiwizowaniu 
faktur. 

• Ze względu na złożoność i znaczny poziom integracji procesów biznesowych, 
uczestnikami procesu rejestracji danych, które mogą mieć wpływ na rozliczenia 
podatkowe są pracownicy Spółki z różnych części organizacji i poziomów struktury 
organizacyjnej.  

• Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego.  

• W ramach Pionu Finansowego, którym zarządza Dyrektor Finansowy, wykonywane 
są czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i nadzór nad nimi.  

• Obowiązki z zakresu kadr i płac, w tym PIT i ZUS, są obsługiwane częściowo na 
zewnątrz i nadzorowane przez wewnętrzny dział HR. Dokumentacja jest gromadzona 
w siedzibie Spółki, a rejestracja danych prowadzona systemie Spółki. 
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• W ramach własnych struktur Pionu Finansowego, Spółka posiada zespół Księgowości. 
Zespół Księgowości pod nadzorem Głównego Księgowego realizuje zadania 
dotyczące rozliczania podatków: CIT, VAT, podatku akcyzowego, weryfikacji danych 
podatkowych, obliczania wysokości podstawy opodatkowania i zobowiązania 
podatkowego, zadeklarowania zobowiązania podatkowego, zapłaty należnego 
podatku, archiwizacji dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe. Dział 
Księgowości uczestniczy również w procesie analizy wykładni przepisów prawa 
podatkowego z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych, a także 
interpretacji podatkowych i innych wytycznych organów podatkowych (w tym 
komunikatów publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów). Regularnej analizie 
poddawana jest także prasa fachowa oraz newslettery podatkowe publikowane przez 
firmy doradztwa podatkowego lub wydawnictwa podatkowe. Dział Księgowości 
sygnalizuje potrzebę dostosowania Spółki do zmian w prawie podatkowym a także 
dostarcza wiedzy z zakresu podatków pozostałym pracownikom w organizacji. 

• W sprawach szczególnie skomplikowanych ASTARA Poland korzysta ze wsparcia 
podmiotów zewnętrznych, zajmujących się profesjonalnym doradztwem 
podatkowym i celnym. 

• Firmy zewnętrzne pomagają też Spółce w przygotowaniu wymaganych prawem 
dokumentów (np. Dokumentacji cen transferowych), które następnie są 
weryfikowane przez ASTARA Poland. 

• Stosowany obieg dokumentów wspiera proces kontroli nad przeprowadzanymi 
operacjami i ich ujmowaniem w ewidencji podatkowej na podstawie odpowiednich 
dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia gospodarczego.  

• ASTARA Poland pilnuje ustalonych zasad postępowania tak, aby wspierały jej zespoły 
w wykonywaniu obowiązków podatkowych, identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyk 
podatkowych. 

 

b) Stosowane procedury 

 
W celu prawidłowej realizacji swoich obowiązków podatkowych Spółka kieruje się 
zasadami dobrych praktyk, instrukcjami i procedurami bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczącymi aspektów podatkowych. Spisane zasady, instrukcje, regulaminy i 
procedury w Spółce odnoszą się w szczególności do kwestii: 

• obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ich akceptacji oraz archiwizacji 
faktur, 

• należytej staranności w VAT, pozwalającej zabezpieczyć prawo do 
odliczenia VAT, 

• przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych (MDR), 

• należytej staranności w zakresie rozliczeń dotyczących podatku u źródła,  
• instruktaży o charakterze technicznym (np. służącym przygotowywaniu 

danych i sporządzaniu JPK), który określa obowiązki pracowników 
dokonujących wpisów do systemu Spółki, które mają wpływ na kwalifikację 
podatkową operacji gospodarczych realizowanych przez Spółkę, jak 
również moment i sposób ich ujęciach w rozliczeniach podatkowych 
Spółki,  

• inwentaryzacji zapasów i środków trwałych, 
• zasad używania samochodów służbowych, 



 

S t r o n a  10 | 12 

 

• ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
uzgodnienia i rozliczenia w JPK (przy czym Spółka nie prowadzi kasy 
gotówkowej, ani rozliczeń gotówkowych). 

 
 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z 
organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 
W Roku podatkowym Spółka nie nawiązała szczególnych, dobrowolnych form współpracy z 
organami Krajowej Administracji Skarbowej. Spółka nie jest objęta Programem 
Współdziałania, czyli współpracą Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami 
wykraczającą poza ustawowe obowiązki opartą o funkcjonujące u podatnika ramy 
wewnętrznego nadzoru podatkowego - Tax control framework. Spółka nie zawarła również 
uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III Ustawy o rozstrzyganiu 
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. 

 
V. 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. 

 

W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie następujących podatków: 

a) podatek dochodowy od osób prawnych - Spółka składała deklaracje podatkowe, 
informacje podatkowe i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek 
dochodowy w terminach określonych w odpowiednich przepisach; dane 
indywidualne Spółki jako podatnika CIT są publicznie dostępne na stronach 
Ministerstwa Finansów co najmniej od roku 2012, tzn. odkąd istnieje obowiązek 
publikacji na podstawie art. 27b ust. 1 Ustawy o CIT; 

b) podatek od towarów i usług – Spółka była podatnikiem VAT czynnym, przesyłała 
deklaracje VAT, pliki JPK i informacje podsumowujące VAT UE oraz dokonywała wpłat 
z tytułu VAT w terminach określonych w odpowiednich przepisach; 

c) podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka – jako płatnik – dokonywała 
płatności tytułem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
wywiązywała się ze składania deklaracji i informacji podatkowych w terminach 
określonych w odpowiednich przepisach; 

d) podatek akcyzowy – Spółka dokonywała płatności w zakresie podatku akcyzowego w 
terminach określonych w odpowiednich przepisach od importowanych z Japonii i 
Tajlandii samochodów osobowych oraz nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów 
smarowych i preparatów smarowych. W związku z podatkiem akcyzowym Spółka 
składała głównie dokumenty PZC za pośrednictwem operatora logistycznego i 
samodzielnie AKC-UA. 

Spółka nie rozpoznała schematów podatkowych w Roku podatkowym, w związku z czym nie 
przekazała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o 
których mowa w art. 86a §1 ust. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 
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W Roku podatkowym Spółka nie występowała w charakterze podatnika podatku od 
czynności cywilnoprawnych i nie posiadała nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. Z tego 
powodu nie była również podatnikiem podatku od nieruchomości. 
 

Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka nie posiada zaległości podatkowych.  

 

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez 
podatnika działaniach restrukturyzacyjnych  

 
 
Spółka corocznie bada obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz 
przygotowuje taką dokumentację, jeśli przepisy prawa tego wymagają. Wewnętrzny Dział 
Kontrolingu przeprowadza czynności weryfikacyjne we współpracy z zewnętrznym doradcą 
podatkowym. 
 
Rok podatkowy był dla Spółki wyjątkowy z uwagi na zmianę jedynego udziałowca.  
 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 
pkt 4, 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  

 
 
Spółka była zaangażowana w następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi 
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

• Zakup samochodów od podmiotów powiązanych, 
• Pozyskanie linii kredytowej od podmiotu powiązanego, 
• Pozyskanie gwarancji od podmiotu powiązanego. 

 
 

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 CIT 

 
Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.  
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VII. Informacje o złożonych wnioskach  
 

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

 
W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

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

w art. 14b Ordynacji podatkowej 
 

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

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

Ustawy o VAT 
 

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 
stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT. 

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

Ustawy o podatku akcyzowym  
 
W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 
akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym. 
 

 

VIII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

 

W Roku podatkowym ASTARA Poland nie dokonywała rozliczeń na terytoriach ani w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT 
oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.  
 


