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W niniejszym dokumencie Savino Del Bene Poland Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni [81-339], 

ul. Polska 13A, NIP 586-214-43-66 (dalej: „Spółka”), przedstawia i podaje do publicznej wiadomości 

informację o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. Tym samym Spółka realizuje obowiązki, jakie 

wynikają z art. 27c ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm., dalej: „ustawa CIT”).  

Spółka informuje, że zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy CIT w niniejszej informacji pominięto 

informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

Spółka należy do włoskiego globalnego koncernu spedycyjno-logistycznego Savino Del Bene S.p.A. 

posiadającego ponad 300 przedstawicielstw na świecie w 60 krajach, zatrudniającym ponad 5000 

pracowników.  

Podstawową działalnością Spółki w Polsce jest kompleksowa organizacja spedycji morskiej 

ładunków kontenerowych i drobnicowych w imporcie lub eksporcie przez porty polskie lub zagraniczne. 

Spółka obsługuje również ładunki ponadgabarytowe, project cargo oraz break bulk. Oferuje usługi w 

zakresie przeładunków, składowania, magazynowania ładunków w magazynach w Gdańsku. Organizuje 

transport drogowy, transport kolejowy lub transport kombinowany (kolejowo-drogowy) różnych grup 

ładunkowych pomiędzy magazynami klientów a portami europejskimi. 

Spółka organizuje jednocześnie międzynarodowe transporty lotnicze cargo dzięki 

wyspecjalizowanemu zespołowi w Warszawie i w Krakowie. 

Agencja celna Spółki w zależności od wymagań klientów dokonuje odpraw celnych ładunków w 

procedurze dopuszczenia do obrotu lub w tranzycie. Mogą oni również skorzystać z uproszczonych 

procedur celnych. 

Dzięki współpracy z renomowanymi agencjami celnymi w Niemczech, Holandii oraz Belgii Spółka 

zapewnia możliwość dokonania odpraw celnych ładunków w portach przeładunkowych na zasadzie 

przedstawicielstwa fiskalnego. 

Dział Logistyki zlokalizowany w Gdyni oraz w oddziale w Krakowie specjalizuje się 

w międzynarodowym transporcie drogowym pomiędzy Polską a Włochami, Hiszpanią, Niemcami, Wielką 

Brytanią i krajami skandynawskimi. Biura Spółki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie jak i we Wrocławiu 

oprócz działań handlowych organizują spedycję lotniczą ładunków z Polski przez lotnisko Warszawa-

Okęcie, Kraków-Balice, Poznań, Frankfurt lub inne lotniska europejskie. 
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1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie 

Zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka oparła w 

roku objętym niniejszą informacją przede wszystkim o uregulowane wewnętrznie zasady prowadzenia 

rozliczeń podatkowych wyrażone w następujących procesach, procedurach i instrukcjach podatkowych: 

L.p. Nazwa procedury/regulaminu  

1 Weryfikacja rozliczeń danego podatku przed upływem terminu jego rozliczenia 

2 Zasady weryfikacji zleceń spedycyjnych w celu alokacji do odpowiednich okresów rozliczeniowych 

3 Okresowa weryfikacja przez jednostkę dominującą kalkulacji podatkowych Spółki 

4 
Kwartalna informacja do kierowników wszystkich działów ze schematem procesów finansowych i 

harmonogramem realizacji 

5 Wytyczne - procedura należytej staranności we współpracy z kontrahentami 

6 Dochowanie należytej staranności w zakresie poboru podatku u źródła 

7 
Przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych 

8 Wytyczne Zarządu w sprawie obiegu dokumentów 

 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka realizowała następujące obowiązki podatkowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, występując w charakterze podatnika: 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie ustawy CIT, 

2. Podatek od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685, ze zm., dalej: „ustawa VAT”). 

Ponadto Spółka realizowała w roku objętym niniejszą informacją następujące obowiązki podatkowe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występując w charakterze płatnika: 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie ustawy CIT, 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, ze zm., dalej: „ustawa PIT”). 

Ponadto Spółka realizowała w roku objętym niniejszą informacją następujące obowiązki podatkowe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występując w charakterze osoby trzeciej odpowiedzialnej solidarnie z 

podatnikiem: 

1. Podatek od towarów i usług na podstawie ustawy VAT – działając w ramach agencji celnej. 
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Ponadto Spółka nie realizowała w roku objętym niniejszą informacją obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występując w charakterze inkasenta bądź następcy prawnego.  

4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

żadnej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.  

5. Informacje 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 

 

Spółka dokonała w roku objętym niniejszą informacją transakcji 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 wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. 

Transakcje te obejmowały: 

 Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych zlokalizowanych na całym świecie, głównie usług 

spedycyjnych, 

 Zakupy od podmiotów powiązanych zlokalizowanych na całym świecie, głównie usług spedycyjnych, 

a ponadto usług: zarządczych, marketingowych, informatycznych oraz gwarancja korporacyjna i 

polisa ubezpieczeniowa, 

 udział w cashpoolingu i cash nettingu. 

Powyższe transakcje były zawierane z podmiotami powiązanymi kapitałowo ze Spółką niebędącymi 

rezydentami podatkowymi w Polsce. W przypadku przekroczenia ustawowych progów dla części z 

wymienionych wyżej transakcji Spółka sporządziła dokumentację cen transferowych. 

 

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 

powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. 

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej.  
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8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a ustawy VAT 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej. 

10. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

722, ze zm.) 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej. 

11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy PIT oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji 

podatkowej 

Spółka nie dokonywała w roku objętym niniejszą informacją rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy PIT oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji 

podatkowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Savino Del Bene Poland Sp. z o.o. 
ul. Polska 13a, 81-339 Gdynia (Poland) 

KRS: 0000229331 REGON: 220011387 NIP: 586 214 43 66 

POLAND - Gdynia  

Savino Del Bene Poland Sp. z o.o. 

Ul. Polska 13a 

81-339 Gdynia - Poland 

Tel.: +48 789 833 333 

Email: office.pl@ savinodelbene.com 

www.savinodelbene.com 

 

 

Pozostałe informacje 

W roku objętym niniejszą informacją Spółka działała w zgodzie z założoną strategią podatkową, 

zrealizowała wszystkie cele w obszarze podatkowym. Spółka wykonała zamierzone zadania prawidłowo 

dzięki przyjętym zasadom postępowania i środkom.  

W roku objętym niniejszą informacją nie wystąpiły okoliczności, które groziły niewykonaniem założonej 

strategii podatkowej albo które wymagały zmiany lub aktualizacji strategii podatkowej. Spółka nie 

przewiduje, aby w najbliższym roku podatkowym miały nastąpić zdarzenia, w wyniku których będzie 

konieczna zmiana przyjętej strategii podatkowej. Ewentualne kwestie, które mogą uzasadniać taką zmianę 

Spółka upatruje w zmianie przepisów prawa podatkowego, jeśli wprowadzane lub nowelizowane przepisy 

podatkowe będą nakładały na Spółkę nowe obowiązki podatkowe lub modyfikowały aktualne obowiązki.  

Spółka oświadcza, że przedstawione powyżej informacje dotyczą roku objętego niniejszą informacją oraz są 

zgodne z rzeczywistością. Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółki zostaje 

opublikowana na stronie internetowej:  

https://www.savinodelbene.com/SDB_Poland/strategia-podatkowa/ 

 

 

W imieniu Spółki 

Adrian Bellgrau 

C.E.O. / Członek Zarządu 

 


		2022-12-22T11:28:24+0100




