Informacja o realizowanej strategii podatkowej w RUCH S.A. za rok podatkowy 2020

I. Wprowadzenie do Informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.

RUCH S.A. (dalej: „Spółka”) jest jednym z największych dystrybutorów prasy w Polsce i jest obecny
na rynku od ponad 100 lat. Większość sprzedaży Grupy kapitałowej Ruch jest generowana przez
sprzedaż detaliczną towarów (w tym prasy) oraz hurtową sprzedaż prasy w Ruch. W 2020r.
z powodzeniem rozwijana była również działność kurierska pod marką Paczka w RUCHu.
RUCH S.A. miesięcznie obsługuje ponad 10 milionów klientów. Spółka regularnie dostarcza prasę
do prawie 17.000 000 punktów sprzedaży, a w jej ofercie znajduje się blisko 4 300 tytułów.
Ponadto, RUCH S.A. dostarcza prasę dla prawie 17 tys. prenumeratorów. Do oferty produktowej
Spółki należą prenumeraty prasy i czasopism w wersji papierowej oraz prenumerata elektroniczna
– e-wydania. Aktualna oferta prenumeraty obejmuje ok. 2 800 tytułów. Poza działalnością
w zakresie dystrybucji prasy, RUCH S.A. prowadzi również liczne punkty sprzedaży detalicznej
w małych formatach, dysponując szeroką siecią kiosków i saloników prasowych na obszarze
całego kraju. Poza artykułami takimi jak: prasa, papierosy, bilety komunikacji miejskiej, ma
w swojej ofercie również produkty impulsowe food i non-food oraz doładowania i startery do
telefonów komórkowych. RUCH S.A. rozwija również w swojej sieci ofertę świadczonych usług,
stając się mini-centrum usługowym. Flagową usługą Ruch jest usługa kurierska „Paczka w Ruchu”.
Ponadto, przy współpracy z partnerami zewnętrznymi, w punktach RUCH S.A. można skorzystać
z takich usług jak: opłaty rachunków, rejestracja starterów, ubezpieczenia komunikacyjne,
wypłaty bankomatowe, przelewy międzynarodowe, czy cashback. Spółka rozwija również swoją
działalność w obszarze e-commerce i prowadzi pod adresem www.kiosk.ruch.com.pl sklep
internetowy („Kiosk online”), w którego ofercie znajdują się m.in. prasa, książki, gry i zabawki, czy
artykuły papiernicze i szkolne. Zakupione produkty mogą być dostarczone do klienta za
pośrednictwem usługi „Paczka w Ruchu” do wybranego punktu sprzedaży sieci Ruch. Poza
dystrybucją prasy i rozwojem sieci własnej sprzedaży, RUCH S.A. świadczy również usługi dla
biznesu, tj.: logistyka, magazynowanie i konfekcjonowanie. W tym obszarze Klienci mogą
skorzystać z dostawy przesyłek paletowych, drobnicowych oraz kurierskich na terenie całej Polski,
a także z usług kompleksowego zarządzenia procesem importu towarów, optymalizacji stanów
magazynowych czy też kompletacji.
W ramach Grupy funkcjonuje RUCH S.A. oraz spółki zależne od RUCH S.A., które świadczą usługi
wspierające główną działalność Ruch.
RUCH S.A. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikem
podatku od towarów i usług. Ambicją RUCH S.A. jest wyznaczanie standardów w zakresie
bezpieczeństwa, zbilansowanego rozwoju i organizacji zarządzania przedsiębiorstwem, także
w zakresie wywiązywania się z obowiązku ponoszenia ciężarów publicznych wynikającego z art.
84 Konstytucji RP. Spółka dokłada szczególnych starań w celu zachowania transparentności
w raportowaniu podatkowym i przejrzystości w kontaktach z organami władzy państwowej
i samorządowej, w tym organami administracji skarbowej.
Realizacja powyższej wizji w obszarze podatków oznacza dbałość o prawidłowe i terminowe
wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, tak,
aby Spółka miała swój wkład w zapewnienie środków publicznych na umożliwienie lub wsparcie
realizacji istotnych społecznie inicjatyw. W tym celu RUCH S.A wprowadza wysokie standardy
realizacji obowiązków podatkowych.
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Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i terminowe regulowanie należności
publicznoprawnych są obecnie kluczowymi wartościami Spółki. Spółka nie podejmuje działań z
zakresu tzw. optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą
powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety
gmin na uszczuplenie należności publicznoprawych. Podejście Spółki do rozliczeń podatkowych
opiera się na wnikliwej weryfikacji konsekwencji podatkowych działań biznesowych
i niepodejmowaniu inicjatyw ryzykownych podatkowo.
RUCH S.A. zbudował system organizacji struktur wewnętrznych, infrastrukturę i rozwiązania
technologiczne oraz wdrożył podział kompetencji umożliwiający prawidłową realizację funkcji
podatkowej. Spółka wprowadziła procedury wewnętrzne mające na celu identyfikowanie
i ograniczanie ryzyk podatkowych.
Z uwagi na trudną sytuację rynkową, Spółka w przeszłości wykazywała straty podatkowe.
W 2020r. Spółka wykazała bieżący dochód podatkowy z działalności operacyjnej. Z uwagi
na straty z lat ubiegłych, w 2020r. Spółka nie zapłaciła podatku dochodowego.

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy – zgodnie z art. 27c ust.
2 ustawy o CIT
Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: „Ustawa o CIT”), RUCH S.A. prezentuje
informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia
2020r. i zakończył się 31 grudnia 2020r.

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie.
W RUCH S.A. funkcjonuje szereg procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków podatkowych, w tym w szczególności m.in.:
1) Procedura weryfikacji krajowych dostawców towarów i usług.
Procedura ma na celu weryfikacje kontrahentów Spółki:
- pod kątem ich rejestracji jako czynnych podatników VAT,
- weryfikacji czy rachunki bankowe służące do rozliczeń ze Spółką znajdują się w rejestrze
rachunków bankowych prowadzonych przez Ministra Finansów („biała lista”).
2) Procedura w zakresie przeciwdziałania nie wywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych (MDR).
Procedura wprowadzona została na podstawie Ustawy wprowadzającej obowiązek
raportowania schematów podatkowych będącej implementacją dyrektywy Rady UE
2018/822 z dnia 25 maja 2018 r - ustawa z dnia 23 października 2018r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która
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wprowadza m.in. obowiązek raportowania schematów podatkowych – Dz. U z dnia 23
listopad 2019r. poz. 2193). Procedura ma nacelu przeciwdziałanie nie wywiązywaniu
się przez Spółkę z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
(MDR).
3)
4)
5)
6)

Regulamin użytkowania i rozliczania użytkowania samochodów służbowych.
Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Regulamin korzystania i rozliczania programu FitProfit.
Spółka dokonuje sporządzania oraz weryfikacji rozliczeń podatkowych i deklaracji
podatkowych na zasadzie „double check” - korzystając z usług wyspecjalizowanej firmy
księgowej oraz niezależnego doradcy podatkowego.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej
W 2020 r. Spółka nie podejmowała dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej. W szczególności Spółka nie zawierała umowy o współdziałanie, o której mowa
w Dziale IIB Ordynacji podatkowej lub pracach zmierzających do zawarcia takiej umowy; nie
zawierała ani nie występowała o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U.2019.2200 z dnia
2019.11.14).

3. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
W roku podatkowym, za który składana jest informacja, RUCH S.A. realizował obowiązki podatkowe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie następujących podatków:
1) Podatek dochodowy od osób prawnych:
 Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku
z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Spółka dokłada najwyższych starań w celu wywiązywania się z obowiązków nałożonych
przepisami prawa w zakresie terminowego składania wymaganych deklaracji oraz
informacji podatkowych i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy
oraz – jako płatnik - z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT,
 Spółka terminowo sporządziła dokumentację cen transferowych oraz złożyła
oświadczenie potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych
lokalną dokumentacją cen transferowych zostały ustalone na warunkach, które
ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane,
 Suma przychodów podatkowych Spółki z zysków kapitałowych i z innych źródeł
przychodu w roku podatkowym wyniosła niemal 709 000 000 zł. Z uwagi jednakże na
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straty podatkowe generowane w poprzednich latach, Spółaka nie zapłaciła podatku
dochodowego (CIT) w 2020r.
 Dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Spółka nie prowadziła działalności i nie
osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które
umożliwiałyby unikanie opodatkowania,
2) Podatek od towarów i usług – Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje
podatkowe ; VIU-D; VAT-UE, JPK_V7M i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi
przepisami,
3) Podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od
osób fizycznych w roku podatkowym podlegającym raportowaniu. Spółka składała deklaracje
podatkowe PIT-4R i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
4) Podatek od nieruchomości - Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości w roku
podatkowym podlegającym raportowaniu. Spółka składała deklaracje podatkowe DN-1
i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami .
Łącznie za okres przypadający na rok podatkowy, którego przedmiotowa Informacja
o realizowanej strategii dotyczy Spółka zapłaciła ponad 18 880 000 zł z tytułu należnych
podatków i opłat.

4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na fakt, że żadne z podejmowanych przez Spólke działań nie spełniało kryteriów tzw.
schematu podatkowegon, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, Spółka nie
przekazała w 2020r. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
o 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 informuje, że w roku 2020 suma transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczyła 5% sumy
bilansowej aktywów, o której mowa powyżej, przy czym poniżej Spółka raportuje transakcje
jednorodne w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których wartość (jednostkowo)
przekracza wskazany limit.
W roku 2020 Spółka zidentyfikowała jedną transakcję z podmiotem powiązanym przekraczająca
wartość 5% sumy bilansowej aktywów Spólki w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Transakcja
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dokonana została z PKN Orlen S.A. i dotyczyła współpracy handlowej w zakrsie komisowej sprzedaży
wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych.

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 o CIT

W 2020r. Spółka rozważała działania mające na celu uproszczenie struktury kapitałowej Grupy RUCH,
co wynikało z ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju (COVID) oraz sytuacji ekonomicznej Grupy RUCH.
Żadne z tych działań nie skutkowałyby zaniżeniem zobowiązań podatkowych którejkolwiek ze spółek
z Grupy RUCH. Ostatecznie, nie zostały dokonane żadne zmiany struktury Grupy RUCH.

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach 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 podatku od towarów
i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

W 2020 r. Spólka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie wiążącej
informacji stawkowej (WIS), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
w zakresie klasyfikacji CN wydawnictw prasowych.

8. 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 o CIT 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 2020r. Spółka nie dokonywała transakcji oraz rozliczeń z krajami i na tarytoriach krajów
stosujących szkodliwą konkurencje podatkwą, wskazanych w stosowanych przepisach.
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