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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 2020 r., przez ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej zwaną Spółką) jej strategii 

podatkowej. 

 

Okres objęty informacją: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

 

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

rozmiaru działalności prowadzonej przez Spółkę: 

 

1. informacje o stosowanych przez Spółkę: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

 

2. 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, o których mowa w art. 

86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

 

3. informacje o: 

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

UPDOP, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami 

niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) 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 UPDOP, 

 

4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

podatkowej, 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej, 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od 
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towarów i usług, 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

 

5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 UPDOP i na podstawie art. 23v ust. 

2 UPDOF oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego.  

 

2. Informacje o Spółce 

 

ATC Cargo S.A. 

ul. Partyzantów 46, 

81-423 Gdynia 

KRS: 0000303741 - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

NIP: 958153010. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 
a) działalność śródlądowych agencji transportowych, 

b) działalność pozostałych agencji transportowych, 

c) działalność morskich agencji transportowych, 

d) transport drogowy towarów, 

e) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

f) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 

g) działalność usługowa wspomagająca transport morski, 

h) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, 

i) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 

j) pozostała działalność pocztowa i kurierska. 

 

3. Informacje o Grupie Kapitałowej ATC Cargo S.A. 

 
Grupę Kapitałową współtworzy jednostka dominująca ATC Cargo S.A. oraz następujące podmioty 

zależne, które nie są objęte konsolidacją: 
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➢ ATC Cargo Limited z siedzibą w Hongkongu, która obecnie nie prowadzi żadnej działalności, 

przy czym Spółka podejmuje działania w kierunku likwidacji i wyrejestrowania spółki 

zależnej. Spółka posiada w tym podmiocie 100 % udziałów w jego kapitale zakładowym. 

 

➢ Baltic Customs Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, która nie prowadzi działalności 

(wcześniej działalność w zakresie usług agencji celnej). Spółka posiada w tym podmiocie 

100 % udziałów w jego kapitale zakładowym. W dniu 4 września 2020 roku, na podstawie 

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Baltic Customs Agency Sp. z o.o. 

została postawiona w stan likwidacji. 

 

4. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego 

 

Spółka wdrożyła szereg wewnętrznych procedur dotyczących identyfikacji obowiązków 

podatkowych, ustalania ich wysokości i terminów realizacji oraz wyznaczenia osób 

odpowiedzialnych za poszczególne obszary. 

 

Najważniejsze procedury, dotyczące obowiązków podatkowych, obowiązujące w Spółce to: 

 

a) Polityka rachunkowości ATC Cargo S.A., 
b) Procedura dotycząca obiegu dokumentów zewnętrznych, 

c) Procedura dotycząca realizacji obowiązków dotyczących schematów podatkowych 

(procedura MDR), 
d) Procedura w sprawie przyznawania klientom zgody na wykonywanie odpraw celnych z 

zastosowaniem art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, 

e) Instrukcja dot. zasad postępowania przy dokonywaniu odpraw celnych z zastosowaniem 

art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, 
f) Procedura wewnętrzna dotycząca zasad postępowania przy dokonywaniu odpraw 

celnych, 

g) Instrukcja wewnętrzna dotycząca zasad przyjmowania zleceń na świadczenie obsługi 

celnej towarów, 

h) Automatyczne fakturowanie w systemie ATC Cargo S.A., 

i) Procedura odbywania i rozliczania wyjazdów służbowych, 

j) Instrukcja rozliczania delegacji i wydatków służbowych, 

k) Instrukcja korzystania z auta służbowego. 

 
W ramach struktury organizacyjnej Spółki w pionie finansowo-administracyjnym funkcjonuje Dział 

Księgowości kierowany przez Główną Księgową, która jest odpowiedzialna za realizację funkcji 

podatkowej Spółki.   
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Spółka zatrudniała pracowników zajmujących się jej rozliczeniami podatkowymi a ponadto 

korzystała z zewnętrznego doradztwa podatkowego. 

 

W ocenie Spółki za ostatni rok podatkowy nie występował obowiązek sporządzania dokumentacji 

cen transferowych. 
 

5. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W okresie objętym Informacją, Spółka nie przystąpiła do żadnej formy dobrowolnej współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

6. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W okresie objętym Informacją Spółka była podatnikiem następujących podatków nakładanych 

przez Rzeczpospolitą Polską: 

 

a) podatek dochodowy od osób prawnych, 

b) podatek od towarów i usług, 

c) podatek od nieruchomości, 

d) opłata skarbowa, 

e) podatek od czynności cywilnoprawnych, 

f) podatek celny (opłaty celne). 

 

Spółka była także płatnikiem następujących podatków nakładanych przez Rzeczpospolitą Polską: 

 

a) podatek dochodowy 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. 

 

7. Informacje o schematach podatkowych przekazane Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej  

 

W okresie objętym Informacją Spółka nie zidentyfikowała w swojej działalności żadnego schematu 

podatkowego i dlatego nie złożyła żadnych informacji na ten temat do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej.   
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8. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy 

bilansowej aktywów, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W okresie objętym Informacją wartość transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu podatkowym przekroczyła 5% sumy bilansowej jej aktywów w relacjach z Loconi 

Intermodal S.A.  

 

9. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki 

lub podmiotów z nią 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. 

 

10. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej 

 

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

interpretacji podatkowej. 

 

11. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji 

podatkowej 

 

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

indywidualnych interpretacji podatkowych. 

 

12. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej 

 

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

informacji stawkowej. 

 

13. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej 

 

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

informacji akcyzowej. 

 

14. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
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Spółka dokonywała niżej wymienionych transakcji z podmiotami znajdującymi się na terytoriach 

lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów. 

 
Tabela 1. Transakcje sprzedaży z podmiotami z rajów podatkowych 

Sprzedawca Kontrahent Terytorium Wartość netto (zł) 

ATC Cargo S.A. 

ACA INTERNATIONAL 

Hongkong 

31 226,50 

SIGNIFY HONG KONG 129 442,46 

GREENCORE 12 978,02 

PLUMERIA 1 000,52 

 
Tabela 2. Transakcje zakupów od podmiotu z raju podatkowego 

Klient Dostawca Terytorium Wartość netto (zł) 

ATC Cargo S.A. 
VINPAC LINES 

Hongkong 
75 493,19 

GREENCORE 562,60 

 

Transakcje te dotyczyły w 2020 r. podmiotów z Hongkongu (Hongkongu - Specjalnego Regionu 

Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej). Warto dodać, że terytorium Hongkongu nie 

figuruje w tzw. unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. 


