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I. Informacja ogólna o Podatniku.

Polskie Radio -  Spółka Akcyjna (skrót: Polskie Radio S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 
pocztowy 00-977, Aleje Niepodległości 77/85 działa od 31 grudnia 1993 r. na podstawie 
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w formie jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa oraz na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz 
zgodnie ze Statutem Spółki.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000017753. Spółka posiada numer NIP 5210414265 oraz REGON 
01042059100000. Spółka wpisana jest do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO 000391438.
Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 16.366.300,00 zł, wpłacony w pełnej wysokości 
i składający się ze 163 663 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda. 
Nadzór nad spółką, w imieniu Skarbu Państwa, stanowi Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
Spółka posiada jednostkę w Warszawie oraz samobilansujący się oddział - Radiowe Centrum 
Nadawcze w Solcu Kujawskim.

Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji realizuje misję 
publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu 
i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, 
publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, 
wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością 
przekazu.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i rozpowszechnianie radiowych 
programów ogólnokrajowych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych 
językach oraz innych programów.

Podstawowym źródłem przychodów Polskiego Radia S.A. są wpływy z opłat abonamentowych 
(w tym z tytułu rekompensaty), przekazów handlowych, z obrotu prawami do audycji oraz 
z innych źródeł. Przychodami są również dotacje z budżetu państwa.

Polskie Radio S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

II. Cel sporządzenia Informacji.

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego 
na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których m.in. przychody w poprzednim
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roku przekroczyły równowartość 50 min euro, są obowiązani do sporządzania i podawania do 
publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki 
rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r. Informacja
0 realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami 
art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Misja podatkowa Spółki.

Polskie Radio S. A. nie toleruje, nie popiera ani nie wspiera uchylania się od płacenia podatków
1 zobowiązuje się do wdrażania procedur mających na celu zapobieganie uchylaniu się od 
płacenia podatków przez osoby zatrudnione lub zlecone Spółce lub działające w jej imieniu.

W interpretacji przepisów podatkowych Spółka kieruje się zasadą profiskalną, z zachowaniem 
pełnej staranności o interes spółki. W razie pojawienia się istotnych wątpliwości w zakresie 
kwalifikacji prawnopodatkowej określonych stanów faktycznych lub interpretacji powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa podatkowego -  korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych 
doradców oraz przewidzianych w prawie podatkowym instrumentów zabezpieczenia 
podatkowego.

Spółka nie stosuje procedur mających na celu unikanie płacenia podatków oraz nie angażuje 
się w jakiekolwiek działania mające na celu uchylanie się od płacenia podatków.

Spółka nie angażuje się w transakcje z podmiotami z rajów podatkowych i dokłada wszelkiej 
staranności aby prawidłowo realizować obowiązujące zasady i przepisy podatkowe oddając 
rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Podstawowy nacisk w działalności operacyjnej kładziony jest na prawidłowe, zgodne z prawem 
rozliczanie podatków. Priorytetem dla Spółki jest terminowe regulowanie wszelkich 
zobowiązań podatkowych.

IV. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie.

Polskie Radio S.A. jako podmiot radiofonii publicznej finansowany w głównej mierze 
z abonamentu radiowo-telewizyjnego dokłada wszelkiej staranności aby obieg dokumentów 
w Spółce zapewniał rozliczenia podatkowe zgodnie z prawem.
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Procedury i zasady dotyczące w całości lub w części obszaru podatków, w tym podatku od 
towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób 
fizycznych zostały wprowadzone do stosowania w formie uchwał, pism wewnętrznych lub 
w formie ustnej i nie podlegają one publikacji zewnętrznej.

Konkretne rozwiązania w tym obszarze w Spółce realizowane są w ramach działalności 
operacyjnej Biura Finansów i Kadr oraz Głównego Księgowego. Są to wewnętrzne jednostki 
wyspecjalizowane, działające w komunikacji pod bieżącym nadzorem Zarządu Spółki.

Jednostki wewnętrzne realizują procedury ogółu czynności związanych z należytą rzetelnością
i prawidłowością przy rozliczaniu podatków. f '

W ramach swoich struktur organizacyjnych -  dostosowanych do specyfiki działalności Spółki 
-  zajmują się wykonywaniem i monitorowaniem realizacji poszczególnych obowiązków co do 
zobowiązań publicznoprawnych. Realizują kompleksowo wszystkie wymagane czynności 
księgowania oraz raportowania zapewniając w tym zakresie zgodność z przepisami prawa 
podatkowego. Także na bieżąco rozpoznają i odpowiednio reagują na trudności w tym zakresie. 
Weryfikują, w zakresie zgodności podatkowej, wszystkie czynności operacyjne wykonywane 
przez Spółkę w tym -  sporządzane umowy, zawierane transakcje, procedury wewnętrzne 
zawierające treści o skutkach podatkowych.

Pracownicy Biura Finansów i Kadr Spółki monitorują i na bieżąco reagują na zmiany 
zachodzące w systemie norm podatkowych i norm regulujących księgowanie i raportowanie 
podatkowe analizując funkcjonujące w obrocie prawnym interpretacje, orzecznictwo, znaną 
praktykę i inne dane, dotyczące stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do zbiorów 
czynności lub poszczególnych czynności, wykonywanych przez Spółkę.

W 2021 r. Spółka nie posiadała konkretnego dokumentu całościowo obejmującego strategię 
podatkową. Dla takiej formy określenia strategii nie ma bowiem obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa. W przyszłości Spółka planuje dokonanie zmian w  obszarze 
sformalizowania treści własnej strategii podatkowej, zgodnie z praktycznymi potrzebami
i możliwościami sporządzenia odpowiedniego dokumentu.

Strategia podatkowa jest stosowana przez kierownictwo wyższego i niższego szczebla na 
poziomie operacyjnym.

Spółka jako nadawca publicznej radiofonii realizując ustawowe zadania określone w ustawie 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, szczególną rolę przykłada do kształtowania 
postaw prawidłowej realizacji obowiązków obywatelskich. Ma to wyraz w tematyce i formie 
emitowanych treści radiowych oraz w wewnętrznej strukturze i praktyce działań operacyjnych 
samej Spółki.

Spółka zasadniczo stara się unikać ryzyka podatkowego. A gdy ono występuje -  rozpoznaje 
jego źródła, wykonuje skuteczne działania celem neutralizacji i zapobiega dalszemu
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występowaniu tego ryzyka. Podstawowy nacisk w działalności operacyjnej kładziony jest na 
prawidłowe, zgodne z prawem rozliczanie podatków.

W przypadku wystąpienia kontrowersji lub sporu z organami podatkowymi, Spółka stara się 
najpierw rozpoznać problem, zidentyfikować właściwe normy prawa i materiały pomocnicze, 
rozwiązywać sprawę w sposób zgodny z brzmieniem norm obowiązującego prawa. Spory 
w postępowaniach podatkowych i sprawach sądowych prowadzone są tylko wtedy, gdy Spółka 
posiada ocenę sytuacji w istotny sposób wskazującą na zgodność z prawem prowadzonych 
przez nią działań.

Spółka z założenia nie prowadzi żadnych działań optymalizacyjnych. Celem Spółki nie jest 
maksymalizacja pozytywnych efektów finansowych kosztem rozliczeń podatkowych. Pytania
i wnioski o urzędową interpretacje przepisów prawa podatkowego formułowane są tylko wtedy, 
gdy z dostępnych źródeł informacji nie wynika jasna odpowiedź co do istotnych rozwiązań 
powstałych pytań lub wątpliwości.

Spółka z założenia stara się unikać ryzyka podatkowego. A gdy ono występuje -  rozpoznaje 
jego źródła, wykonuje skuteczne działania celem neutralizacji i zapobiegania dalszego 
występowania ryzyka.

W Spółce nie występuje „apetyt na ryzyko podatkowe”. Z założenia nie stosuje się kwot 
granicznych reagowania na możliwość wystąpienia nieprawidłowości lub sytuacji spornej 
z organami fiskusa. Równorzędne znaczenie przypisuje się każdej, zidentyfikowanej przez 
właściwe jednostki wewnętrzne, kwestii podatkowej, bez względu na wartość przedmiotu tej 
kwestii.

Spółka stara się unikać relacji biznesowych z podmiotami z terytoriów i krajów stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. W takich przypadkach stosowany jest szczegółowy 
monitoring transakcji oraz staranne działania celem zapewnienia zgodności podatkowej.

Za zobowiązania podatkowe Polskiego Radia S.A. odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd przy 
współpracy z jednostkami organizacyjnymi wypełnia obowiązki nałożone na Spółkę przez 
przepisy prawa podatkowego.

V. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W ramach strategii podatkowej 2021 r. dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej, o których mowa w Ordynacji Podatkowej nie występowały, 
w szczególności Spółka nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl 
art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej.
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VI. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których 
mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których 
dotyczą.

Spółka dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowości i transparentności 
rozliczeń podatkowych realizując działania w sposób uczciwy i rzetelny.

Od stycznia 2021 r. urzędem skarbowym właściwym do obsługi Spółki był Pierwszy 
Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Spółka terminowo, zgodnie z przepisami prawa, przekazuje deklaracje podatkowe, do złożenia 
których jest zobowiązana, do właściwych organów podatkowych. W przypadku powstania 
zdarzeń mających wpływ na rozliczenia podatkowe okresów zamkniętych, Spółka dokonuje 
korekt deklaracji podatkowych i reguluje ewentualne zobowiązania

W Spółce dokonywane rozliczenia podatkowe dotyczą:

1) Podatku od towarów i usług, w tym deklaracja VAT-7, JPK VAT, Informacja 
podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE,

2) Podatku dochodowego od osób prawnych, w tym CIT-8, Informacja podatnika do 
ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST,

3) Zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) 
osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym CIT-10Z, Informacja o wysokości przychodu 
(dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej IFT-2/IFT-2R,

4) Podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym PIT-4R, Informacja o przychodach 
z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, 
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków 
społecznych i obywatelskich PIT-R,

5) Zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym PIT-8AR, 
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie 
mające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1, IFT-1R,

6) Podatku od czynności cywilnoprawnych - w roku 2021 nie wystąpił,
7) Opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów 

alkoholowych DRA-1,
8) Podatku od nieruchomości,
9) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
10) Wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-1.
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W roku 2021 Spółka dokonała wpłat do Urzędów z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę:

ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) 5 507 280,00
ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-4) 10 502 335,00
ZALICZKI NA ZRYCZAŁT.PODATEK DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.(PIT-8A) 51025,00
ZRYCZAŁT.PODATEK DOCH.OSÓB PRAWNYCH (CIT-10) 3 890,00
PFRON 1 439 547,00
OPŁATA Z TYT.PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU 1 240 568,33
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 ŚRODK.TRANSPORT. 1 862 889,00
PCC 28,00
OPŁATA Z TYT.REKLAMY WYR. ALKOHOLOWYCH 978,00
PODATEK OD TOWARÓW 1 USŁUG 10 574 486,00
PODATEK LEŚNY 729,00

razem 31 183 755,33

Po rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka, za rok 2021, wykazała stratę 
podatkową.

Ponadto Spółka składa Zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług ZAW-NR. W roku 2021 złożono 3 zgłoszenia.

W ramach strategii podatkowej 2021 r. informacje o schematach podatkowych nie 
występowały.

VII. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. l la  ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 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, której jedynym właścicielem jest Skarb Państwa, jako powiązane kapitałowo 
rozpoznaje wyłącznie inne podmioty z udziałem Skarbu Państwa. Zgodność podatkową 
w transakcjach z nimi osiąga stosując procedury i reguły właściwe dla rozliczeń z innymi 
podmiotami.

Inne powiązania kapitałowe nie występują.
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W roku 2021 nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 
5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, tj. sprawozdania za rok 2021.

VIII. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. l la  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ramach strategii podatkowej 2021 r. nie występowały.

IX. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku 2021 Polskie Radio S. A. nie składało wniosku o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej.
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji 
podatkowej

W roku 2021 Polskie Radio S. A. nie składało wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego.
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług

W roku 2021 Polskie Radio S. A. nie składało wniosku o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej.
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym

W roku 2021 Polskie Radio S.A. nie składało wniosku o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej.

X. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach 
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. l l j  ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych 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 ramach strategii podatkowej 2021 r. nie występowały.
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