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Wykaz pojęć i skrótów 

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

  

KRUK S.A. / Spółka KRUK Spółka Akcyjna  

Grupa Międzynarodowa Grupa skupiająca spółki KRUK w Europie 

Zasady Polityki Podatkowej Zasady Polityki Podatkowej stanowiące załącznik do Uchwały Zarządu KRUK S.A. nr 30/2021 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 

1800 ze zm.) 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1540 ze zm.) 
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Wstęp Niniejszy dokument przedstawia sposób realizacji strategii podatkowej w 2021 r. przez KRUK  Spółka 

Akcyjna, będącej częścią Grupy KRUK. 

Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR 

osiągniętych w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., jest zobowiązana 

do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy 

(podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.  

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c Ustawy o 

CIT. 
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KRUK Spółka Akcyjna Spółka jest jednostką dominującą w Grupie KRUK.  Spółka zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, w 

tym zarządzaniem wierzytelnościami nabytych portfeli wierzytelności prowadzonym na własny rachunek 

oraz obsługą należności prowadzoną w imieniu klientów. 

Misją Spółki jest stanie na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych 

zobowiązań, zawsze okazując ludziom szacunek.  

W swojej działalności Spółka dążyła do realizacji strategii pro-ugodowej, dzięki której osoby zadłużone 

mogą wyjść z długów w dogodny, optymalny, a także dopasowany do indywidualnej sytuacji sposób. 

Zarówno Spółka, jak i cała Grupa podpisała Zasady Dobrych Praktyk - dokument, który stanowi zbiór zasad 

postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące 

Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.  

 

 

Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa KRUK Spółka Akcyjna 

Siedziba  ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław 

Dane identyfikacyjne 
KRS: 0000240829 
NIP: 8942389605 

REGON: 931189985 

Kapitał zakładowy 19 318 790,00 PLN 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 
07.09.2005 
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Procesy oraz procedury 
dotyczące zarządzania 
wykonywaniem 
obowiązków wynikających z 
przepisów prawa 
podatkowego i 
zapewniających ich 
prawidłowe wykonanie 

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych opierały się na przepisach prawa oraz 

powszechnie przyjętych dobrych praktykach w zakresie podatków.  

Spółka  posiadała polityki, procesy i procedury z zakresu podatków, które pozwalały jej na sprawną 

adaptację do różnorodnych zdarzeń występujących w toku działalności, a także identyfikację zmian w 

prawie, wpływających na sprawy podatkowe Spółki. 

Najistotniejszymi zasadami z perspektywy funkcji podatkowej Spółki były:  

strategia podatkowa KRUK S.A.,  która odnosi się do misji podatkowej Spółki oraz zasad postępowania, 

które powinny być stosowane przez wszystkich pracowników zaangażowanych w sprawy podatkowe Spółki, 

oraz- zasady polityki podatkowej KRUK S.A. określające  zadania, uprawnienia, obowiązki  

i odpowiedzialności poszczególnych działów oraz pracowników w zakresie rozliczeń podatkowych;  

Obowiązujące zasady uwzględniały specyfikę branży finansowej oraz pozycji Spółki jako podmiotu 

dominującego, który wyznacza standardy dla innych podmiotów z Grupy.  

Ponadto Spółka stosowała inne podatkowe procedury i instrukcje. 

Rozliczenia podatkowe  

Rozliczenia podatkowe Spółki prowadzone były przede wszystkim przez wewnętrznych specjalistów przy 

współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług. Proces księgowania oraz raportowania w Spółce został 

zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić zgodność rozliczeń podatkowych z przepisami oraz 

zabezpieczyć stabilność wykonywanych procesów.  

Kluczowe dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych jest zatrudnianie przez Spółkę 

kompetentnej kadry pracowniczej. Spółka dbała o to, aby pracownicy posiadali szeroką i aktualizowaną na 

bieżąco wiedzę w obszarze, za który byli odpowiedzialni. W tym celu Spółka zapewniała im możliwość 

udziału w stosownych szkoleniach. Spółka zatrudnia również wewnętrznego doradcę podatkowego, który 

pełni rolę doradczo - konsultacyjną i odpowiada za analizę przepisów podatkowych w bieżącej działalności 

Spółki.  

W wybranych obszarach kwestie budzące wątpliwości były również konsultowane m.in. z zewnętrznymi 
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doradcami podatkowymi.  

Współpraca z działami biznesowymi 

W Spółce obowiązywał podział obowiązków związanych z prowadzeniem rozliczeń podatkowych. Dzięki 

temu personel przekazujący dane, które wykorzystywane były następnie w rozliczeniach podatkowych 

Spółki, był świadomy swojej odpowiedzialność za prawidłowość, rzetelność i terminowość przekazanych 

informacji. 

Zarządzanie kwestiami podatkowymi   

Aby efektywnie zarządzać kwestiami podatkowym, Spółka sformalizowała i wdrożyła Strategię Podatkową, 

a także poinformowała o niej swoich pracowników. 

Dążąc do zapewnienia kolegialności podejmowania decyzji, Spółka podejmowała decyzje zgodnie  

z uchwalonym dokumentem Zasady Polityki Podatkowej w Kruk S.A. W przypadku zagadnień podatkowych 

wymagających konsultacji lub korekty, decyzje były konsultowane i podejmowane przez wskazane  

w dokumencie osoby/zespoły odpowiedzialne. 

Dobrowolne formy 
współpracy z organami 
Krajowej Administracji 
Skarbowej 

W 2021 r. Spółka dobrowolnie i otwarcie kontaktowała się z organami Krajowej Administracji Skarbowej w 
związku ze swoją bieżącą działalnością.  

Jednocześnie Spółka nie korzystała z dostępnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej (umowa o współdziałanie), art. 
83 ust. 2 Ustawy o zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (uprzednie porozumienie cenowe) oraz 
art. 26b Ustawy o CIT (opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego). 

Informacja o 
zrealizowanych przez 
Spółkę obowiązkach 
podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

W swojej działalności Spółka skupiała się na rzetelnej sprawozdawczości i przestrzeganiu przepisów, w tym 

na terminowym składaniu wszystkich deklaracji, formularzy i informacji podatkowych, zbieraniu 

dokumentacji oraz dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Spółka dokładała wszelkich starań, aby 

przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i 

zrozumiałe.  
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W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, w 2021 r. Spółka korzystała ze wsparcia 

wykwalifikowanych specjalistów odpowiedzialnych za kwestie podatkowe w Spółce oraz w całej Grupie. 

Głównymi podatkami, w ramach których Spółka realizowała obowiązki w trakcie 2021 r., były podatek 

dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Ponadto Spółka była również 

podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od nieruchomości oraz podatków 

rolnego i leśnego.  

Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności wartość 

przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego czy należnego podatku 

opublikowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Dodatkowo, w 2021 r. Spółka realizowała obowiązki jako płatnik w zakresie podatku u źródła (WHT),  

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od 

wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki.  

Spółka uiszczała także opłaty środowiskowe od wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz opłatę za 

pokrycie kosztów nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym.  

Informacja o liczbie 
przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji 
Skarbowej informacji o 
schematach podatkowych, z 
podziałem na podatki, 
których dotyczą 

Aby zapewnić prawidłowe i terminowe wywiązanie się z obowiązku raportowania schematów podatkowych, 

Spółka posiadała procedurę określającą czynności podejmowane w celu wypełniania obowiązków 

przekazywania informacji o schematach podatkowych.  

W 2021 r. Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit
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Informacja o transakcjach z 
podmiotami powiązanymi 

Spółka dokonała w 2021 r. poniższych transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki: 

● pożyczka dla Wonga.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

● udzielenie poręczenia kredytów dla InvestCapital Malta Ltd., KRUK Romania s.r.l., KRUK España, 

S.L.U. oraz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty    

● umorzenie udziałów w InvestCapital Malta Ltd. 

Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych, w szczególności posiada 

dokumentację cen transferowych za 2021 r. Ponadto, Spółka złożyła w terminie informacje o cenach 

transferowych (formularz TPR-C) oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 

transferowych.  

Informacja o planowanych 
lub podejmowanych przez 
Spółkę działaniach 
restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na 
wysokość zobowiązań 
podatkowych Spółki lub 
podmiotów powiązanych 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które 

mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Informacje dotyczące 
dokonywania rozliczeń 
podatkowych podatnika na 
terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 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 szczególności na powyżej wskazanych terytoriach / krajach Spółka z w 2021 r.: 

● nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków; 

● nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych; 

● nie pobierała i nie odprowadzała podatków. 

Informacje o złożonych 
przez Spółkę wnioskach 

W 2021 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie: 

● ogólnej interpretacji podatkowej; 

● wiążącej informacji stawkowej; 

● wiążącej informacji akcyzowej. 

W 2021r. Spółka wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób 

prawnych w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez spółkę komandytową na rzecz komandytariusza, 

będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zyski wypracowane w okresie posiadania 

przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, korzystają ze zwolnienia  

z opodatkowania określonego w art. 22 ust.4-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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