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I. Podstawa prawna 
Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o 

realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy wynika z art. 27c ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, 
zwana dalej: „ustawą o CIT”). Zgodnie z nim, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 
pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji 
o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 
 
 

II. Definicje i skróty 
− Informacja – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020; 

− Dynamic Motors, Spółka – Dynamic Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej nr 272A, (85-831 Bydgoszcz), 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000348209, NIP 5542863065, REGON 340706395; 

− Strategia podatkowa – strategia podatkowa realizowana przez Spółkę; 

− Procedura – oznacza procedury, polityki, instrukcje, w tym także niespisane,  
faktycznie stosowane w Spółce w związku z realizacją strategii podatkowej. 

 
 

III. Cel Informacji 
Niniejsza Informacja stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego, o którym mowa w 

art. 27c ustawy o CIT. Do sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej są 
zobowiązani są m.in. podatnicy, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym 
przekroczyła 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. 

Podatnik zobowiązany do sporządzenia informacji realizowanej o strategii podatkowej 
zamieszcza tę informację, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, 
na swojej stronie internetowej w terminie do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku 
podatkowego, a jeżeli jej nie posiada – na stronie internetowej podmiotu powiązanego. W 
tym samym terminie informacja musi zostać przekazana do właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego o adresie tej strony internetowej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje o: 
1) stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie; 

2) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej; 
3) realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z 

informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schematach podatkowych - z podziałem na podatki, których dotyczą; 

4) transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy 
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na 
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podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym 
podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 
planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub 
podmiotów powiązanych; 

5) złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 
interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji 
stawkowej; wiążącej informacji akcyzowej; 

6) dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 
 

IV. Opis Spółki 
DYNAMIC MOTORS Spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarzą od 2010 roku. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:  
✓ sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,  
✓ sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż 

hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 
✓ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów samochodowych,  
✓ usługi w zakresie serwisu i naprawy pojazdów samochodowych,  
✓ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 
✓ pośrednictwo kredytowe i leasingowe, 
✓ sprzedaż ubezpieczeń samochodowych.  
W 2020 r. Spółka świadczyła usługi i prowadziła sprzedaż towarów zgodnie z zakresem 

zawartym w umowie spółki oraz kontynuowała współpracę z krajowymi dostawcami towarów. 
 
 

V. Informacja o realizowanej strategii podatkowej 
1. Uwagi wstępne 

Strategia podatkowa Spółki jest elementem odpowiedzialności podmiotu w zakresie 
ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
Strategia podatkowa Spółki ukierunkowana jest na rzetelną, prawidłową i terminową 
realizację obowiązków podatkowych. 

Strategia podatkowa wspiera strategię gospodarczą Spółki. Kwestie podatkowe 
traktowane są przy tym jako zagadnienie odpowiedzialności Spółki. Strategia podatkowa 
stanowi zbiór zasad obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową 
realizację obowiązków podatkowych Spółki. Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania 
Spółką, w tym ryzykiem podatkowym. Strategia podatkowa Spółki zakłada transparentność i 
przejrzystość w realizacji zobowiązań publicznoprawnych, z uwzględnieniem potrzeby 
zachowania bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz podmiotów współpracujących. 

 
Realizowana przez Spółkę Strategia podatkowa obejmuje w szczególności: 

1. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie szeroko 
definiowanego prawa podatkowego związanych z  działalnością Spółki. 

2. Utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi w oparciu o współpracę. 
3. Zapewnienie spójności przyjętej strategii podatkowej z ogólną strategią gospodarczą 

Spółki. 
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4. Staranność i ostrożność w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. 
5. Stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego, 

rozwiązań, w tym ulg w celu ograniczenia kosztów podatkowych prowadzenia 
działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że te rozwiązania nie są wykorzystywane 
do celów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem. 

 
 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych 
formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 
2.1 Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Wdrożony i realizowany w Spółce zespół działań mający na celu prawidłowe 
wykonywanie funkcji podatkowej, tj. zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych, 
dotyczy zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Obejmuje on system wdrożonych przez Spółkę mechanizmów wykonywania i  
kontroli pod względem prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych, w tym w 
zakresie zapewnienia wiarygodności i kompletności  deklaracji podatkowych, ujawnianych w 
nich informacji, zgodności z prawem deklarowania i regulowania zobowiązań podatkowych. 

Zarządzanie realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie wymaga stosowania procedur (wytycznych, 
instrukcji), tj. przyjętego sposobu postępowania w Spółce, opisu ustalonego przebiegu 
procesu wskazującego w szczególności osoby odpowiedzialne, ich uprawnienia i zakres 
odpowiedzialności. 

Wszelkie decyzje biznesowe Spółki i podejmowane przedsięwzięcia poprzedzone są 
identyfikacją, oceną i oszacowaniem poziomu ryzyka podatkowego. Spółka ma niski apetyt na 
ryzyko podatkowe. Każdorazowo dąży do minimalizacji ryzyka i eliminacji obszarów 
potencjalnych sporów z organami administracji podatkowej. W przypadku kluczowych decyzji 
biznesowych Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców oraz możliwości uzgodnień 
z organami administracji skarbowej, w szczególności w formie indywidualnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego. 

Spółka na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany w przepisach prawa podatkowego. Z 
odpowiednim wyprzedzeniem podejmuje działania niezbędne dla zapewnienia zgodności 
procesów, procedur i systemów finansowo-księgowych z przepisami prawa oraz terminowości 
wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 

Na całokształt działań Spółki w ramach realizowanych procesów i procedur składają się 
w szczególności:  

1) realizacja procesów związanych z wykonywaniem funkcji podatkowej Spółki, w tym przy 
wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur; 

2) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna realizacji procesów związanych z wykonywaniem 
funkcji podatkowej Spółce, w tym audyt wewnętrzny i zewnętrzny, w szczególności przy 
wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur; 

3) zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce 
Procedur. 
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W zarządzaniu realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie, Spółka realizuje i zarządza w szczególności 
następującymi procesami: 

1) procesy związane z realizacją operacji finansowych i gospodarczych; 
2) procesy kontroli realizowanych operacji finansowych i gospodarczych; 
3) procesy kontroli kluczowych procesów  realizowanych  w  Spółce, w tym  mechanizmy 

kontroli dotyczące procesu sprzedaży, zakupów, wynagrodzeń,  środków  trwałych,  
zapasów,  transakcji  bankowych,  podmiotów powiązanych; 

4) procesy kontroli stosowanych systemów informatycznych; 
5) realizacja i kontrola realizacji procesów komunikacji w Spółce. 

 
Procesy związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie dotyczyły: 
1) podatku dochodowego od osób prawnych; 
2) podatku od towarów i usług; 
3) podatku dochodowego od osób fizycznych; 
4) zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych; 
5) podatku od czynności cywilnoprawnych; 
6) podatków i opłat lokalnych. 

 
W zarządzaniu wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie Spółka wdrożyła i stosowała, w 
szczególności Procedury (w tym takie, które jedynie w ograniczonym zakresie dotyczą 
realizacji obowiązków podatkowych). 

Procedury mające formę dokumentów, podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji. 
Stanowią dokumenty wewnętrzne Spółki, niepodlegające publikacji na zewnątrz. W Spółce 
funkcjonują także niesformalizowane (nie mające formy spisanego dokumentu) Procedury, w 
tym procesy w zakresie kalkulacji podatków oraz procedury weryfikacji i kontroli 
prawidłowości realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego ciążących na Spółce. 
Procesy te obejmują wszystkich pracowników Spółki, także tych którzy nie zajmują się 
bezpośrednio rozliczeniami podatkowymi ale odpowiadają za realizację zdarzeń 
gospodarczych zachodzących w Spółce i przekazanie wyczerpujących informacji o charakterze 
tych zdarzeń oraz związanej z nimi dokumentacji istotnych z punktu widzenia rozliczeń 
podatkowych Spółki. 

Spółka stosowała w szczególności następujące Procedury: 
1) politykę jakości; 
2) procedurę zarządzania ryzykiem; 
3) politykę rachunkowości; 
4) procedurę obiegu, kontroli, akceptacji, dekretacji dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych. 
 

W ocenie Spółki ww. Procedury pozwalają na efektywne i prawidłowe wykonywanie 
obowiązków Spółki wynikających w szczególności z prawa podatkowego, a także zarządzanie 
ryzykiem podatkowym adekwatnie do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółki działalności. 
Procedury oraz zasady działania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania 
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Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych oraz w otoczeniu gospodarczym Spółki. 
Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków 
związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

 
 

2.2 Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z 
organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku 2020 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

 
 

3. Informacje odnośnie do 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 

Spółka w 2020 r. wywiązywała się terminowo ze wszystkich dotyczących jej obowiązków 
podatkowych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, w tym w zakresie: regulowania 
zobowiązań podatkowych, wypełniania obowiązków deklaratoryjnych oraz informacyjnych. 
Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, na którym ciąży nieograniczony obowiązek 
podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przewidzianym prawem 
terminie złożyła roczne zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2020 r. Spółka, w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również zarejestrowana jako podatnik VAT 
czynny. Spółka, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT  Jednolite Pliki Kontrolne. 
Obowiązki podatkowe Spółki, jako podatnika i płatnika podatków, dotyczyły następujących 
podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób 
fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od 
nieruchomości, opłat lokalnych. Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników.  

 
Za rok objęty niniejszą Informacją Spółka składała następujące deklaracje podatkowe do 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku pełnienia obowiązków płatnika – 
także przekazywała do podatników informacje, związane z powyższymi obowiązkami, w 
podziale na poszczególne podatki: 
 
PIT 
 

• PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych 
składana przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, co do zasady, w 
terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym 

  
• PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy, składana przez płatnika podatku dochodowego od 
osób fizyczny, a także niebędącej płatnikiem osoby prawnej, co do zasady w terminie 
do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji 
składanych urzędowi skarbowemu oraz do końca lutego roku następującego po roku 
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podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi 
 

CIT 
 

• CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego 
podatku dochodowego od osób prawnych, składana przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych co do zasady w terminie do końca trzeciego miesiąca 
następnego roku 

  
• CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 
podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP, składana przez 
płatników którzy pobrali zryczałtowany podatek od podatników nie będących 
rezydentami podatkowymi, składana co do zasady w terminie do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek 
zapłaty podatku 

  
• IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na 
terytorium RP, składana przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od 
osób prawnych, co do zasady w terminie do końca trzeciego miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym 

  
• CIT-ST – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu 

terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób prawnych 
 

VAT 
 

• VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana przez podatnika VAT, co 
do zasady w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 

  
• JPK_VAT – jednolity plik kontrolny zawierający część ewidencyjną i deklaracyjną, 

składany przez podatnika VAT, co do zasady w terminie do 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu którego dotyczy 

  
• VAT UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych 

transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, 
składana przez podatników podatku VAT oraz osoby prawne niebędące podatnikami, 
zarejestrowane jako podatnicy VAT UE czynni, dokonujący wewnątrzwspólnotowej 
dostawy  towarów,  wewnątrzwspólnotowego nabycia  towarów, 
wewnątrzwspólnotowego  świadczenia  usług  lub dokonujący 
przemieszczenia  towarów  w  procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, co do zasady w terminie do 5 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy 
 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 
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• PCC-3 – deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, składana przez 

podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych co do zasady w terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego 
 

Podatek od nieruchomości 
 

• DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, składana przez podatnika podatku od 
nieruchomości co do zasady do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku 
podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość 
opodatkowania 
 

TPR 
 

TPR-C – informacja o cenach transferowych. 
 
 
W 2020 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych. 
 

 
4. 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 podmiotami niebędącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
W roku 2020 Spółka dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego Spółki. Powiązania pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią 
powiązania o charakterze kapitałowym i osobowym. 

 

Podmiot powiązany Opis transakcji Wartość transakcji 
ogółem w PLN 

Jaworski Auto Sp. z 
o.o. 

Sprzedaż oraz zakup 
towarów i usług 

415 215,36 

PPHU Jaworski Sp. z 
o.o. 

Zakup towarów 88 012,63 

Rentis S.A. Sprzedaż i zakup 
usług 

205 954,12 

CLS Sprzedaż oraz zakup 
towarów i usług 

2 005 275,33 

Dynamic Motors 
Płock 

Sprzedaż oraz zakup 
towarów i usług 

857 808,00 
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GRAŻYNA 
JAWORSKA 

Sprzedaż oraz zakup 
towarów i usług 

229 093,85 

NOVUM MOTORS 
SP.Z O.O. 

Sprzedaż oraz zakup 
towarów i usług 

2 272 399,41 

 
 

5. 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 

W 2020 r. Spółka Dynamic Motors dokonała połączenia ze spółką Dynamic Motors Płock 
Sp. z o.o. w celu zwiększenia skali działania, usprawnieniu zarządzania, obniżenia kosztów 
działalności oraz zwiększenia efektywności przedsiębiorstw. 

 
6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach  

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

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

 
6.2 Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa 

w art. 14b Ordynacji podatkowej 
Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o 

której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 
 

6.3 Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 
ustawy o podatku od towarów i usług 

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 
w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

 
6.4 Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 

1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 
i 1747) 

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa 
w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
722 i 1747). 

 
 

7. 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 i na podstawie art. 23v ust. 2 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w 
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
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dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 
 
 
 
 

 


