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I. Skróty zastosowane w dokumencie 

 

Zet Transport, Spółka Zet Transport sp. z o.o. 

Grupa Zet Grupa kapitałowa Zet Transport, w której Spółka jest jednostką dominującą 

Rok podatkowy 2021 Rok podatkowy Spółki trwający od 01-01-2021do 31-12-2021 

Ustawa o CIT 
Ustawa z dnia z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)  

Ustawa o VAT 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 

r., poz. 931 ze zm.) 

Ordynacja Podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1540 ze zm.) 

Ustawa akcyzowa 
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 

143 ze zm.) 

Ustawa DRM 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących 

podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień 

cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.) 

 

II. Podstawa prawna 

 

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o CIT wprowadzające obowiązek 

publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

 

W związku ze spełnieniem w Roku podatkowym 2021 kryterium przychodowego, o którym mowa w art. 27b 

ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, Spółka publikuje niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za Rok 

podatkowy 2021.  

 

Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z katalogiem 

informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 Ustawy o CIT z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru 

prowadzonej przez Spółkę działalności. 



Zet Transport sp. z o.o.  

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 01-01-2021 do 31-12-2021 

  

 

 

 

Niezależnie od nowelizacji przepisów Ustawy o CIT, Zet Transport wskazuje, że opublikowanie informacji 

o realizowanej strategii podatkowej Spółka traktuje jako wyraz jej transparentnego podejścia do realizacji 

obowiązków podatkowych zarówno wobec organów podatkowych jak i klientów oraz partnerów 

biznesowych. 

 

III. Ogólne informacje o Zet Transport 

 

Podstawowe dane 

 

Nazwa / firma Zet Transport sp. z o.o. 

Siedziba 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków 1 

KRS 0000254143 

REGON 490012006 

NIP 7340019189 

 

Działalność Spółki 

 

Zet Transport to rodzinna firma transportowa. Została ona założona w 1993 r. przez Józefa Załubskiego 

Seniora wraz z synami - pierwotnie w formie spółki cywilnej.  

 

Główny obszar działalności Zet Transport obejmuje działalność transportowo – spedycyjną. Spółka 

realizuje transakcje transportowe na rzecz podmiotów niezależnych, a także współpracuje w tym zakresie 

z podmiotami z Grupy Zet.  

 

Od początku swojej działalności Zet Transport koncentrowała swoją uwagę na rozwoju transportu 

międzynarodowego. Poznawanie tajników branży, wnikliwe obserwowanie i rozumienie zachodzących 

zmian gospodarczych, jak również stosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło zbudować silne  

i nowoczesne przedsiębiorstwo będące rzetelnym partnerem w biznesie. 

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą z uwzględnieniem jej społecznej odpowiedzialności.  

W szczególności elementem jej strategii jest przyjęta polityka środowiskowa, zakładająca uwzględnianie 

skutków środowiskowych przy podejmowaniu przez Spółkę decyzji dotyczących jej rozwoju. 
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Celem Spółki jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów na rzecz których świadczy usługi, ale także 

dbałość o dostawców, pracowników, lokalną społeczność, oraz dobra partnerska współpraca z urzędami 

państwowymi.  

 

Ponadto, Spółka wprowadziła w 2017 r. system zarządzania jakością opracowany na podstawie 

wytycznych zawartych w międzynarodowych normach serii ISO 9000, do którego przestrzegania 

zobowiązani są wszyscy pracownicy Zet Transport.  

 

Na przestrzeni 28 lat poprzez rozwój, poszerzanie wiedzy, kompetencji, obserwacje potrzeb rynku  

i odpowiadanie na te oczekiwania Zet Transport stała się firmą o stabilnej pozycji rynkowej.  

 

W listopadzie 2017 r. Zet Transport została doceniona przez lokalne instytucje i nagrodzona w konkursie 

Przedsiębiorca Roku – Mój Sposób na Biznes, gdzie zdobyła 1 miejsce. 

 

IV. Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Spółkę 
za Rok podatkowy 2021 – część właściwa 

 

1. Podstawowe założenia Spółki w zakresie funkcji podatkowej 
 

Podstawowym założeniem Zet Transport, w zakresie kwestii podatkowych, jest prawidłowe wywiązywanie 

się z nałożonych na nią obowiązków podatkowych, w tym w szczególności płacenie podatków w kwocie  

i w czasie wymaganym przepisami prawa podatkowego. 

 

Spółka w celu prawidłowego wypełniania swoich rozliczeń podatkowych współpracuje i zatrudnia jedynie 

osoby posiadające wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 

powierzone zadania w tym zakresie.  

 

W ramach przyjętego przez Spółkę modelu zarządzania funkcją podatkową część zadań w tym obszarze 

została również powierzona profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, którego doświadczenie  

i zaplecze kadrowe pozwala na prawidłowe i rzetelne wykonywanie usług. 

 

Z uwagi na częste zmiany przepisów prawa podatkowego, Spółka zapewnia pracownikom 

zaangażowanych w realizacje funkcji podatkowej, szkolenia z zakresu podatków dopasowanych do potrzeb 

Spółki w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej. 

 

Spółka korzysta także z wyspecjalizowanych programów komputerowych i innych narzędzi 

informatycznych ułatwiających pracownikom Spółki prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych Zet 

Transport. 

 

2. Procedury i procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi  
z przepisów prawa podatkowego 

 

W Spółce obowiązują zasady odnoszące się do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.  
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Część z nich została spisana w postaci formalnych procedur, natomiast większość funkcjonuje na zasadzie 

wypracowanych na przestrzeni lat dobrych praktyk postępowania. Spółka współpracuje również od lat z 

profesjonalną firmą, która wspiera Spółkę w celu prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.  

 

Z uwagi na stopień skomplikowania oraz outsourcing części obowiązków podatkowych nie ma potrzeby 

spisania znacznej części procesów dotyczących zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa w postaci formalnych procedur.  

 

Obecnie funkcjonujące w Zet Transport wypracowane zasady realizacji obowiązków podatkowych 

współtworzy efektywny system wypełniania funkcji podatkowej, nie generując jednocześnie nadmiernych 

obciążeń administracyjnych po stronie jej pracowników. 

 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 
 

Spółka w Roku podatkowym 2021 nie była stroną ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy  

o współdziałanie w zakresie podatków z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 20s  

§ 1 Ordynacji podatkowej oraz nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego 

porozumienia cenowego, w rozumieniu art. 81 pkt 1 Ustawy DRM. 

 

4. Informacja odnośnie realizacji przez Zet Transport obowiązków podatkowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym o przekazanych do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych 

 

Zet Transport informuje, że w Roku podatkowym 2021 terminowo realizowała wszelkie obowiązki 

wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego. 

 

W szczególności, Spółka złożyła wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za Rok 

podatkowy 2021 oraz uregulowała zobowiązania podatkowe z tytułu: 

 

a) podatku dochodowego od osób prawnych; 

 

b) podatku od towarów i usług; 

 

c) obowiązków płatnika w zakresie podatku od osób fizycznych. 

 

 

Spółka w Roku podatkowym 2021 nie zidentyfikowała w związku z prowadzoną działalnością uzgodnień 

spełniających definicję schematu podatkowego – w rezultacie, Spółka w analizowanym roku podatkowym 

nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) żadnej informacji o schematach 

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

 

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

Spółka, wskazuje że w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 wypełniła wszystkie ciążące na niej obowiązki 

związane ze zrealizowanymi transakcjami wynikające z przepisów o cenach transferowych, w tym 

podejmowała wszelkie działania, aby warunki współpracy z podmiotami powiązanymi oraz w szczególności 

metoda ustalenia ceny i wysokość wynagrodzenia, były zgodne z zasadą ceny rynkowej wyrażonej w art. 

11c ust. 1 Ustawy o CIT.  
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Spółka realizuje również ciążące na niej obowiązki związane z wykonywanymi transakcjami wynikające  

z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych aktów prawnych w zakresie cen 

transferowych.  

 

 

W tabeli poniżej, Spółka przedstawia informacje na temat transakcji realizowanych z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy 

bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rodzaj transakcji Podmioty Siedziba 

Sprzedaż środków trwałych 

 

International Truck & Trailer 

Company Sp. z o.o. 

33-300 Nowy Sącz, 

ul. Flisaków 1 

Usługi transportowe ZET Logistic Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, 

ul. Flisaków 1 

 

6. Działania restrukturyzacyjne 

 

Spółka informuje, że w 2021 r. nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów 

powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.  

 

7. Informacja w zakresie złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej 
przepisów prawa podatkowego, interpretacji indywidualnej przepisów prawa 
podatkowego, WIS oraz WIA 

 

Spółka informuje, że w 2021 r. nie składała wniosków 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 VAT, 

 

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

 

8. Informacja w zakresie rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

 

Spółka informuje, że w 2021] r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 

 


