Informacja
VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Młochowie adres al. Katowicka 215 (05-831) NIP: 1130086911
o
Realizowanej Strategii Podatkowej
w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej stanowi wykonanie
obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób
prawnych na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).
A. Informacje o VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. (dalej „VFS”) oraz główne
założenia Strategii Podatkowej w roku podatkowym Spółki trwającym od 1 stycznia 2020
r. do 31 grudnia 2020r. (dalej „Rok Podatkowy”).
1.VFS jest częścią Grupy VOLVO (dalej jako: „Grupa VOLVO”), jednego z największych na
świecie producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz
silników okrętowych i przemysłowych.
VFS dostarcza kompletne rozwiązania w zakresie finansowania pojazdów i produktów Grupy
Volvo.
Jednym z głównych celów VFS, zarówno obecnie, jak i w roku podatkowym, jest wywiązywanie
się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych z należytą starannością, opartą na
jak najlepszej wiedzy w tym zakresie, gromadzonej przez wykwalifikowaną kadrę
odpowiadającą za obszar podatkowy.
2. Struktura Grupy VOLVO została tak skonstruowana, aby jak najlepiej realizować zadania
biznesowe (operacyjne), a jej organizacja wspiera ich wykonywanie oraz określa jakie
działania powinny być podejmowane, aby osiągnąć wyznaczone cele. Działania te mogą
obejmować zasady, role i obowiązki.
3. VFS w ramach swojej działalności świadczy na rzecz swoich klientów m.in. usługi z zakresu
finansowania składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej w obszarze transportowym oraz budowlanym, poprzez oferowanie instrumentów
finansowych takich jak: leasing, najem długoterminowy i krótkoterminowy, pożyczka, sprzedaż
ratalna.
4. VFS posiada swoją siedzibę w Młochowie. Z uwagi na dużą skalę działalności, VFS jako
podatnik oraz płatnik zasila Skarb Państwa wpływami z tytułu podatku VAT, jak również
podatków dochodowych takich jak CIT i PIT oraz innych podatków lokalnych.
5. VFS dąży do pełnego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wynikających z prawa
podatkowego, standardów międzynarodowych oraz do zapewnienia przejrzystości informacji
istotnych dla administracji podatkowej. Sprawy podatkowe VFS są prowadzone w sposób
uwzględniający nie tylko wynik finansowy, ale na równych zasadach uwzględnia VFS jako
rzetelnego podatnika zgodnie z ogólnymi wysokimi standardami zarządzania oraz wartościami
etycznymi Grupy VOLVO. Ponadto, VFS jest zobowiązana do przestrzegania wewnętrznych
regulacji i procedur podatkowych, które nakładają na nią dodatkowe obowiązki w powyższym
zakresie.

6. Rozliczenia podatkowe VFS dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o
właściwe przepisy prawa podatkowego, zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną sądów lub
organów interpretacyjnych i odpowiadają rzeczywistemu przebiegowi zdarzeń gospodarczych
oraz są uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.
7. Zasady stosowane przez VFS oraz działania podejmowane przez Spółkę są zgodne
z działalnością Spółki. Zarząd i pracownicy Spółki przykładają dużą wagę do obszaru
podatkowego, a VFS dokłada należytej staranności w wypełnianiu obowiązków nałożonych
przez prawo podatkowe.
8. VFS na bieżąco monitoruje planowane transakcje w celu oceny, czy są one dokonywane
na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
B. REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU PODATKOWYM 01.01.2020 R. –
31.12.2020 R.
Wypełniając ustawowy obowiązek, VFS przedstawia następujące informacje dotyczące
realizacji strategii podatkowej w roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
1. Informacja o stosowanych przez VFS procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wypełnienie:
VFS jako podmiot z szeroką ofertą produktową, wymaga stosowania procedur w niemal
każdym obszarze swojej działalności, w tym przy realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego.
VFS przygotowała odpowiednie instrukcje, procedury i rozwinęła procesy zarządzania
ryzykiem podatkowym. Ponadto odpowiednie procedury audytu i kontroli wewnętrznej
zapewniają prawidłowe działanie funkcji podatkowej. Stosowane w VFS procedury i instrukcje
wyznaczają różne role i obowiązki personelu oraz umożliwiają dochowanie należytej
staranności w procesie weryfikacji transakcji i dokumentów oraz prawidłowego i terminowego
składania deklaracji podatkowych oraz innych informacji podatkowych.
VFS zapewniła funkcjonowanie kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej procesów
podatkowych w celu identyfikacji i zapobiegania zagrożeniom oraz terminowego
przekazywania rzetelnych i kompletnych informacji oraz deklaracji podatkowych z
prawidłowymi danymi. Powyższe instrukcje i procedury były stosowane w VFS na różnych
etapach procesu obliczania zobowiązania podatkowego, począwszy od planowania transakcji
gospodarczych, a skończywszy na weryfikacji danych zawartych w składanych zeznaniach
podatkowych i ustaleniu zasad nadzoru nad funkcją podatkową.
W celu zachowania należytej staranności w analizie procesów podatkowych, dedykowani
pracownicy VFS monitorowali zmiany w prawie podatkowym, stanowiska organów
podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w celu przestrzegania
i zapobiegania powstawaniu ryzyka podatkowego.
VFS w celu poprawy i uzupełnienia wiedzy pracowników z zakresu prawa podatkowego oraz
stosowania procedur wewnętrznych umożliwiła udział w szkoleniach podatkowych (w zakresie
wynikającym z obowiązków danego pracownika). Jednocześnie przy ocenie istotnych kwestii
podatkowych Spółka współpracowała z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

2. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej:
Celem VFS było i jest utrzymanie konstruktywnych i przejrzystych relacji z Krajową
Administracją Skarbową. Na wszystkie zapytania KAS VFS odpowiadała terminowo,
kompleksowo i rzetelnie.
Spółkę przed organami podatkowymi reprezentują członkowie Zarządu, prokurenci lub inni
pracownicy działający na podstawie pełnomocnictwa.
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. VFS nie uczestniczyła w programie
Dobrowolnej Współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
3. Informacje odnośnie do realizacji, przez VFS, 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:
3.1. Realizacja obowiązków podatkowych
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. r. VFS wystąpiły następujące podatki:
•

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

•

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

•

podatek od wartości dodanej (VAT)

•

podatek od środków transportu

3.2. Informacje o schematach podatkowych
W roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020 VFS nie zgłosiła do Szefa Państwowej
Administracji Skarbowej (KAS) żadnych zawiadomień o schematach podatkowych.
VFS wdrożyła procedury identyfikujące potencjalne schematy podatkowe.
4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt
4 ustawy CIT, 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 podatkowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. VFS przeprowadziła
następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego VFS, tj. z następującymi podmiotami:
• VOLVO Polska Sp. z o.o. – transakcje ciągłe związane z zakupami przedmiotów leasingu
oraz najmu (głównie pojazdy, naczepy) oraz sprzedażą pojazdów pozostałych po
transakcjach leasingu, najmu.
• VOLVO Treasury AB – pożyczka na finansowanie podstawowej działalności prowadzoną
przez VFS.
Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi nie przekroczyły 5% sumy bilansowej
aktywów.

5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez VFS działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. VFS nie podejmowała ani nie planowała
żadnych działań restrukturyzacyjnych.
6. Informacja o złożonych przez VFS wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji
stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej
Spółka nie składała.
7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych VFS 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
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. VFS nie dokonywała rozliczeń podatkowych
na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Młochów, 29 grudnia 2021

