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I.

OBOWIĄZEK
SPORZĄDZENIA
I
PUBLIKACJI
REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

INFORMACJI

O

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (dalej: ustawa o CIT) zostały wprowadzone regulacje dotyczące obowiązku sporządzania i
podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy
przez wybranych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Celem niniejszego dokumentu jest wypełnienie przez XPO Transport Solutions Poland Sp. z o.o.
(dalej: Spółka) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej
strategii podatkowej, wynikającego z art. 27c ustawy o CIT, za rok podatkowy Spółki trwający od
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Niniejsze sprawozdanie z informacji o realizowanej strategii podatkowej zostało sporządzone w języku
polskim i opublikowane na stronie internetowej Grupy XPO, do której należy Spółka, dostępnej pod
adresem: https://europe.xpo.com w ustawowo wymaganym terminie, do końca dwunastego miesiąca
następującego po zakończeniu roku podatkowego – tj. do 31 grudnia 2021 r.
We wskazanym terminie Spółka przekazała również naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego
informację o dokładnym adresie strony internetowej, na której opublikowana została niniejsza
informacja.
Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółki za
2020 r. nie zawiera danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego.
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II.

INFORMACJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009295.
Spółka działa pod numerem NIP: 7250013591. Spółce nadano numer statystyczny
REGON: 470038197.
Od 1 maja 2020 r. siedziba Spółki znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 5, 65-713 Zielona
Góra.
Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:





transport drogowy towarów (główny przedmiot działalności),
wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
działalność wspomagająca transport lądowy,
działalność pozostałych agencji transportowych.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, posiadającym nieograniczony
obowiązek podatkowy.
Jednocześnie, Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE.
Spółka składa deklaracje i informacje w zakresie podatku od towarów i usług za okresy miesięczne.
Jednocześnie, Spółka należy do grupy podmiotów powiązanych XPO – jednego z 10 największych
globalnych dostawców rozwiązań transportowych i logistycznych.
Spółka nie posiada własnej, wyodrębnionej strony internetowej, lecz korzysta ze strony Grupy XPO
dostępnej pod adresem: https://europe.xpo.com.
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III.

SZCZEGÓŁOWE
PODATKOWEJ

INFORMACJE

O

REALIZOWANEJ

STRATEGII

3.1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków
podatkowych
Spółka stosuje ostrożnościowe podejście w obszarze zarządzania wykonywaniem obowiązków
podatkowych. Gdy pojawiają się jakiekolwiek ryzyka podatkowe, są one identyfikowane, oceniane
oraz odpowiednio zarządzane przez upoważnione do tego osoby.
Jednocześnie, w przypadku wątpliwości związanych z kwestiami podatkowymi, Spółka korzysta ze
wsparcia wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów (m.in. uzyskuje opinie podatkowe doradców
podatkowych) oraz jeśli jest to rekomendowane – może występować z wnioskami o indywidualne
interpretacje przepisów prawa podatkowego i w takim przypadku postępuje zgodnie z uzyskanymi
interpretacjami do czasu zachowania aktualności stanu prawnego oraz stanu faktycznego
występującego w Spółce, na podstawie których są wydane wspomniane interpretacje.
W celu prawidłowego zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, Spółka posiada również
procedury oraz stosuje szczególne zasady związane z określonymi obszarami prawa podatkowego.
Spółka przechowuje dokumentację podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami – przy czym, w
niektórych przypadkach (np. w odniesieniu do faktur sprzedażowych – w szczególności w okresie od
lipca 2020 r.) dokumentacja podatkowa przechowywana jest nawet przez okres 10 lat, nie zaś
wyłącznie do czasu upływu przedawnień zobowiązań podatkowych, których dotyczą określone
dokumenty.
Poniżej Spółka przedstawia informacje w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i
procedur dotyczących głównych kategorii podatków płaconych przez Spółkę – tj. podatku
dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób
fizycznych – a także procedur, do posiadania których Spółka jest zobowiązana na podstawie
szczególnych przepisów prawa podatkowego.
3.1.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych dokłada wszelkich starań, aby
przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów ustawy o CIT oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy. W szczególności, w trakcie trwania roku podatkowego Spółka weryfikuje, czy występuje
obowiązek zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, zaś po zakończeniu roku składa
zeznania roczne o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty oraz
rozlicza podatek dochodowy (jeśli obowiązek zapłaty wystąpi), przestrzegając terminów wynikających
z przepisów prawa.
Jednocześnie, Spółka posiada wewnętrzne narzędzia zapewniające poprawne wypełnianie
wskazanych powyżej obowiązków – w szczególności, Spółka korzysta z tzw. makiety podatkowej –
tj. opracowanego wewnętrznie pliku wspomagającego prawidłowe rozliczenie podatku po
zakończonym roku.
Spółka dokonuje rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych dwuetapowo – tj. w grudniu
danego roku podatkowego, w związku z wewnątrzgrupowym obowiązkiem raportowania danych do
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spółki dominującej oraz w pierwszym kwartale następnego roku podatkowego, w związku z
obowiązkiem złożenia deklaracji CIT-8 za poprzedni rok podatkowy.
Ponadto – Spółka współpracuje z zewnętrznym podmiotem przeprowadzającym co roku weryfikację
(audyt) sprawozdania finansowego Spółki. Proces ten obejmuje również weryfikację stosowanych
przez Spółkę procedur dotyczących rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych w oparciu o szczegółowy kwestionariusz oraz ustalenia z przedstawicielami Spółki.
Dodatkowo, w przypadku zidentyfikowania wątpliwości mogących mieć wpływ na sposób rozliczenia
podatku lub prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych, Spółka korzysta z usług doradców
podatkowych i firm doradztwa podatkowego. Tym samym – w przypadku niejasności co do stosowania
przepisów prawa podatkowego – Spółka postępuje mając na względzie porady oraz wskazówki
wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów, uwzględniające doktrynę, a także obowiązujące
stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Ponadto, Spółka stale współpracuje
z doradcami podatkowymi i firmami doradztwa podatkowego w przedmiocie czynności
zapewniających
prawidłowe
wykonanie
obowiązków
w
zakresie
cen
transferowych,
tj. przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych
w tym zakresie.
Spółka posiada także pisemne procedury umożliwiające dochowywanie należytej staranności przy
dokonywaniu wypłat podlegających opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła. Celem tych procedur jest
określenie działań, jakie każdorazowo (tj. przy każdej wypłacie należności na rzecz zagranicznego
kontrahenta) są podejmowane przez Spółkę w celu dochowania należytej staranności. Omawiane
procedury zawierają opis zasad dotyczących kompletowania szczególnego rodzaju dokumentów,
oświadczeń oraz kwestionariuszy od kontrahentów, na rzecz których Spółka dokonuje wypłat
należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, w tym takich, do których Spółka stosuje
zwolnienia wynikające z przepisów ustawy o CIT lub nie pobiera podatku albo pobiera podatek według
niższej niż podstawowa stawki na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Zakres należytej staranności – zgodnie z projektem wytycznych Ministerstwa
Finansów – jest uzależniony od wartości wypłacanych na rzecz danego podatnika należności oraz
występujących powiązań pomiędzy Spółką a danym podatnikiem (podmiotem zagranicznym).
3.1.2. Podatek od towarów i usług
Spółka – jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT-UE – wypełnia szereg obowiązków w obszarze
podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka dokumentuje sprzedaż fakturami zawierającymi
określone w ustawie o VAT elementy z zastosowaniem odpowiednich stawek podatku od towarów i
usług oraz prowadzi rejestry sprzedaży i zakupów. Ponadto, Spółka składa rozliczenia miesięczne – w
2020 r. deklaracje VAT-7 oraz pliki JPK_VAT z częścią deklaracyjną, a także informacje
podsumowujące – oraz wpłaca do urzędu skarbowego kwoty podatku od towarów i usług wynikające z
deklaracji lub ich korekt (jeśli w danym okresie rozliczeniowym wystąpi obowiązek ich zapłaty) w
terminach wynikających z przepisów prawa oraz w prawidłowej wysokości. W razie potrzeby, Spółka
dokonuje korekt rozliczeń w omawianym obszarze. Dodatkowo, Spółka na bieżąco aktualizuje swoje
dane, w szczególności ujawniane w wykazie podatników VAT (takie jak przykładowo numery
rachunków bankowych).
W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania wskazanych powyżej obowiązków – analogicznie jak
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Spółka korzysta z usług doradców
podatkowych i firm doradztwa podatkowego wspomagających Spółkę w obszarze wątpliwych
zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług.
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Dodatkowo – weryfikacja sprawozdania finansowego Spółki przeprowadzana co roku przez
zewnętrzny podmiot dotyczy również stosowanych przez Spółkę procedur dotyczących rozliczeń
podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w oparciu o szczegółowy kwestionariusz oraz
ustalenia dokonywane przez ten podmiot z przedstawicielami Spółki. Wskazana weryfikacja pozwala
ocenić prawidłowość wykonywania przez Spółkę obowiązków podatkowych w danym roku oraz
zidentyfikować ewentualne obszary ryzyk podatkowych lub nieprawidłowości, które następnie są
korygowane lub eliminowane przez Spółkę.
Spółka dokonuje szczegółowej weryfikacji swoich kontrahentów, z którymi podejmuje współpracę.
Weryfikacja ta odbywa się w oparciu o procedury dotyczące zakładania kont kontrahentów w systemie
księgowym SAP, w którym jednym z etapów jest sprawdzanie zgodności danych dotyczących danego
kontrahenta z informacjami zarejestrowanymi w informatycznych rejestrach firm.
W szczególności, weryfikacja ta dotyczy uprawnień do wykonywania usług transportowych, posiadania
dokumentów rejestracyjnych, licencji oraz posiadania przedstawicieli za granicą w związku z
formalnościami przewidzianymi dla przedsiębiorstw transportowych. Dodatkowo, Spółka – co do
zasady – dokonuje weryfikacji podwykonawców przed rozpoczęciem współpracy poprzez uzyskanie
zaświadczeń od nowych kontrahentów o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczeń o niekaralności,
w tym również potwierdza rejestrację i numer VAT w systemie VIES.
Ponadto, Spółka kontroluje status kontrahentów jako podatników podatku od towarów i usług oraz ich
numery rachunków bankowych, na które realizuje płatności: (i) poprzez wykorzystanie systemu
bankowego, który blokuje przelewy płatności w przypadku nieprawidłowości identyfikowanych w
oparciu o dane zawarte w wykazie podatników podatku od towarów i usług (proces automatyczny) lub
(ii) poprzez dokonywanie weryfikacji przez pracowników Spółki w wykazie podatników podatku od
towarów i usług oraz zapisywanie / archiwizowanie wyciągów z wykazu zawierających dane
poszczególnych kontrahentów.
3.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Spółka występuje w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do
osób zatrudnionych w Spółce oraz realizuje związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, Spółka uiszcza zaliczki na podatek
oraz składa odpowiednie zeznania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także
rozlicza i odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki dotyczące pracowników Spółki –
z zachowaniem terminów wynikających z obowiązujących z tym zakresie przepisów.
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania wskazanych powyżej obowiązków, tak jak w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, Spółka korzysta z usług
doradców podatkowych wspomagających Spółkę w obszarze budzących wątpliwości zagadnień.
Dodatkowo Spółka korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanej firmy w zakresie kalkulacji wynagrodzeń,
jak również w zakresie czynności administracyjnych związanych z podatkiem od osób fizycznych.
Na marginesie Spółka pragnie wskazać, iż w przypadku, gdyby wystąpiły sytuacje dokonywania
wypłat na rzecz zagranicznych podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób
fizycznych – Spółka posiada procedury umożliwiające dochowywanie należytej staranności przy
dokonywaniu wypłat podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, w sposób analogiczny do
opisanego powyżej w punkcie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.
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3.1.4. Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych
Spółka posiada wewnętrzną procedurę związaną z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) w
zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych, oficjalnie zatwierdzoną przez członków zarządu oraz pozostałych członków kadry
kierowniczej w Spółce. Procedura ta pozwala w szczególności na prawidłowe identyfikowanie
schematów podatkowych oraz terminowe wykonanie obowiązków ich przekazywania Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej.
Obowiązek posiadania i stosowania tych procedur reguluje art. 86l Ordynacji podatkowej.
Wskazana procedura zawiera elementy oraz informacje wynikające z obowiązujących w tym zakresie
regulacji. W szczególności, wewnętrzna procedura którą posiada Spółka, obejmuje:








określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązku zgłaszania schematów podatkowych;
środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o
schematach podatkowych;
określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów dotyczących
obowiązku raportowania schematów podatkowych;
określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
przepisów dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych;
określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących
obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz zasad postępowania określonych w
wewnętrznej procedurze.

3.2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
3.2.1. Współpraca w ramach Programu Współdziałania
Spółka nie korzysta z dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w
ramach Programu Współdziałania przewidzianego w przepisach Ordynacji podatkowej.
3.2.2. Pozostałe formy współpracy z organami podatkowymi
Spółka współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej przy dokonywaniu bieżących
rozliczeń podatkowych oraz w trakcie kontroli i czynności sprawdzających przeprowadzanych w
Spółce, jak i w trakcie kontroli i czynności sprawdzających przeprowadzanych u kontrahentów Spółki
w ramach tzw. kontroli krzyżowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zachowywać przejrzystość
wobec organów podatkowych oraz udzielać wyczerpujących odpowiedzi oraz wyjaśnień, a także
terminowo przesyłać wymagane dokumenty.
Dodatkowo, Spółka korzysta z instrumentów pomocnych przy wykonywaniu obowiązków
podatkowych, które są zapewniane przez organy podatkowe, takie jak przykładowo objaśnienia
podatkowe lub informacje oraz wyjaśnienia zamieszczane na stronach internetowych organów
Krajowej Administracji Skarbowej.
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W przypadku znaczących wątpliwości w obszarze stosowania prawa podatkowego, Spółka może
występować z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego i w przypadku
ich uzyskania – do czasu zachowania aktualności stanu prawnego oraz stanu faktycznego
wskazanego w uzyskanych przez Spółkę interpretacjach – stosuje się do rozstrzygnięć organu
podatkowego.

3.3. Obowiązki podatkowe na terytorium Polski oraz informacje o schematach
podatkowych
3.3.1. Obowiązki podatkowe
Spółka realizuje na terytorium Polski szereg obowiązków podatkowych, do których jest zobowiązana
na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Główne kategorie podatków płaconych / pobieranych przez Spółkę na terytorium Polski to podatek
dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek od osób fizycznych – w
odniesieniu do osób zatrudnionych w Spółce. Informacje w zakresie realizowanych obowiązków oraz
zasad związanych z rozliczaniem tych podatków zostały opisane powyżej, w punktach 3.1.1. – 3.1.3.
niniejszego dokumentu.
Niezależnie od powyższego, Spółka wykonuje również innego rodzaju obowiązki podatkowe na
terytorium Polski. W 2020 r. obowiązek ten dotyczył podatku od środków transportowych, przy czym –
co do zasady – w każdym roku Spółka składa deklaracje na podatek od środków transportowych oraz
uiszcza podatek w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, na
rachunek budżetu gminy.
Dodatkowo, Spółka realizuje szereg obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych na terytorium
Polski w zakresie kwestii podatkowych. Spółka składa bowiem co roku deklaracje dotyczące podatków
dochodowych oraz miesięczne rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług, a także
wspomniane powyżej deklaracje na podatek od środków transportowych.
Jednocześnie, Spółka realizuje obowiązki w zakresie cen transferowych, które obejmują
przygotowanie dokumentacji lokalnej (tzw. local file), posiadanie dokumentacji grupowej (tzw. master
file), składanie oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składanie
informacji o cenach transferowych TPR-C. W odniesieniu do roku podatkowego zakończonego
31 grudnia 2020 r., obowiązki te zostały przez Spółkę zrealizowane w wymaganych przepisami prawa
terminach.
Spółka realizuje również szczególnego rodzaju obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów
ustaw podatkowych – w szczególności, składa: (i) informacje IFT-2R w związku z realizowaniem
wypłat podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, (ii) druki CIT-ST zawierające informacje o
zakładach (oddziałach) Spółki, (iii) informacje o wewnątrzwspólnotowych nabyciach środków
transportu (VAT-23) oraz (iv) informacje ORD-U dotyczące umów zawartych z nierezydentami.
Wskazane powyżej obowiązki – co do zasady – Spółka wypełnia w sposób prawidłowy oraz w
ustawowo przewidzianych terminach.
Ponadto, w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., Spółka występowała w charakterze
podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym podatek ten dotyczył transakcji
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zawieranych w formie aktów notarialnych, w związku z czym notariusze (nie zaś Spółka) występowali
w charakterze płatnika tego podatku.
Dodatkowo, w 2020 r. Spółka wypełniała obowiązki wynikające z ustaw okołopodatkowych – w
szczególności, Spółka dokonała zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu oraz złożyła informację o grupie podmiotów (CBC-P) na podstawie przepisów
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
3.3.2. Informacje o schematach podatkowych
W 2020 r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

3.4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości
W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Spółka realizowała transakcje w zakresie
sprzedaży usług transportowych z podmiotami powiązanymi z Luksemburga, Wielkiej Brytanii oraz
Francji, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości.
W ramach tego rodzaju transakcji, podmioty powiązane podzlecały wykonywanie określonych
przewozów Spółce. W zależności od potrzeb wskazanych podmiotów powiązanych oraz możliwości
Spółki, transakcje polegały na świadczeniu usług w transporcie międzynarodowym, bądź krajowym.
Spółka mogła przy tym podzlecać wykonanie przewozów innym podmiotom.
Dodatkowo, w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., Spółka realizowała transakcje w
zakresie zakupu paliwa od podmiotu powiązanego z Francji, których wartość przekroczyła 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Realizowanie przez Spółkę transakcji zakupu paliwa od wskazanego podmiotu powiązanego jest
następstwem funkcjonującego w ramach Grupy podziału funkcji i zadań związanych z prowadzeniem
działalności operacyjnej pomiędzy poszczególne wyspecjalizowane podmioty z Grupy.
Zakupione przez Spółkę paliwo było wykorzystywane do prowadzenia przez Spółkę podstawowej
działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów ładunków. W 2020 r. Spółka
realizowała transakcje polegające na zakupie paliwa na stacjach paliw należących do tego podmiotu,
zaś zapotrzebowanie na konkretną ilość paliwa kierowcy Spółki zgłaszali bezpośrednio na
wskazanych stacjach paliw.

3.5. Działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką
W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała
działań restrukturyzacyjnych mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub
podmiotów powiązanych ze Spółką.
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3.6. Interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe oraz wiążące informacje
akcyzowe
W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. Spółka nie uzyskała interpretacji przepisów
prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych ani nie
składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji
stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych.

3.7. Rozliczenia podatków na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową
W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.
***
Niniejsza informacja o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej Spółki została zatwierdzona i
podpisana za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez Zarząd XPO Transport
Solutions Sp. z o.o. oraz Główną księgową Spółki.

11

