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Wprowadzenie: 

Spółka Premium Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 
Rokicińskiej 190 (92-412), zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przed Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod 
numerem:   0000402698 (dalej jako: „Premium Arena” lub „Spółka”). Premium Arena prowadzi 
działalność jako autoryzowany dealer i podmiot prowadzący autoryzowany serwis samochodów 
marki BMW i Mini. Działalność Spółki obejmuje zarówno sprzedaż samochodów nowych, jak i 
używanych, sprzedaż części zamiennych, serwis, konserwację i naprawy pojazdów, świadczenie usług 
blacharsko – lakierniczych, a także pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeń 
komunikacyjnych.  Działalność prowadzona jest w obiektach dealerskich w Łodzi, Dobroniu oraz 
Kaliszu.  

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności spółki Premium Arena, została 
sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. dz. U. z 2020 
r. poz. 1406, dalej jako: „updop”).  

Informacja o strategii podatkowej, zgodnie powołanym przepisem art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, tj., 
winna zawierać w szczególności:  

1) informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także 
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,  

2) informacje dotyczące realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją 
o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,  

3) informacje o:  

a. 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,  

b. planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych,  

4) informacje o złożonych przez Spółkę w 2020 r. wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,  

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych we właściwych przepisach prawa 
podatkowego.  

Informacja o realizowanej strategii podatkowej nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, 
przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 
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W roku podatkowym 2021 r., spółka Premium Arena:  

1. realizowała procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 
podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie. Podstawowym celem Spółki, w 
zakresie kwestii podatkowych, jest zgodne z przepisami prawa podatkowego realizowanie 
zobowiązań podatkowych, w tym w szczególności płacenie podatków w kwocie i w czasie 
wymaganym przepisami prawa podatkowego. W spółce funkcjonuje szereg zasad odnoszących się do 
prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, wypracowanych na przestrzeni lat 
funkcjonowania Spółki. Spółka dokłada również starań, aby osoby zaangażowane w rozliczenia 
podatkowe Spółki, posiadały wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i 
efektywnie wypełniać powierzone zadania. Osoby zajmujące się realizacją obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego na bieżąco monitorują zmiany stanu prawnego w zakresie 
przedmiotowych obowiązków oraz uczestniczą w szkoleniach z zakresu przepisów prawa 
podatkowego co przekłada się każdorazowo na doskonalenie praktyk zapewniających należyte 
wykonywanie obowiązków podatkowych. Prawidłowość i rzetelność ujmowania zdarzeń 
gospodarczych w księgach Spółki jest dodatkowo weryfikowana poprzez coroczne badanie 
sprawozdania finansowego Spółki przez zewnętrzną firmę audytorską.  

2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl 
art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, 
dalej jako: „Ordynacja podatkowa”)   

3. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy,  kwestie podatkowe traktowane są jako 
zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków w kwocie i w czasie 
wymaganymi przepisami prawa jest traktowane jako istotny element prowadzonej działalności 
gospodarczej. Jednocześnie spółka w swojej działalności kieruje się zasadą ograniczania ryzyka 
podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia podatkowego, nie podejmowania 
transakcji nie mających uzasadnienia gospodarczego oraz wykorzystania szans jakie daje prawo 
podatkowe, m.in. poprzez korzystanie z ulg podatkowych. 

W omawianym roku podatkowym realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do 
następujących podatków i opłat:  

 podatek dochodowy od osób prawnych,  

 podatek dochodowy od osób fizycznych,  

 podatek od towarów i usług,  

 podatek od nieruchomości,  

4. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach 
podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ordynacji, z uwagi na brak istnienia schematów 
podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg,  

5. nie realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, 
których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  
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6. nie podjęła i nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop,  

7. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 
14a § 1 ordynacji podatkowej,  

8. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 
ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685),  

9. nie występowała z wnioskiem 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);  

10. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 
updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej.  


