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Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (dalej: „Agencja”) z siedzibą w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8, 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 (dalej: 
„Ustawa PDOP”). 
 
Agencja jest państwową osobą prawną, która podlega ministrowi właściwemu do spraw 
transportu. Działalność Agencji oparta jest na wiążących ją aktach prawnych, zgodnie z którymi 
ma ona za zadanie zapewnienie ciągłej, bezpiecznej i płynnej żeglugi powietrznej w polskiej 
przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi 
powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu 
lotniczego zgodnie z przepisami krajowymi jak i Unii Europejskiej.  
 
Agencja działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa 
podatkowego. Jako, iż właściwa realizacja wszelkich obowiązków podatkowych jest głównym 
czynnikiem świadczącym o rzetelności i uczciwości uczestników obrotu gospodarczego 
Agencja dokłada wszelkich starań do ich odpowiedniej realizacji. Agencja dąży więc 
do zapewnienia zgodności, kompletności i prawidłowości wszelkich realizowanych przez nią 
rozliczeń podatkowych.  
 
W celu zapewnienia możliwości zarządzania procesami podatkowymi oraz zapewnienia 
prawidłowości rozliczeń podatkowych Agencja wdrożyła Procedurę Podatkową w zakresie 
zasad postępowania w realizacji obowiązków podatkowych w Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. W przyjętych procedurach Agencja w sposób szczegółowy identyfikuje ciążące 
na niej obowiązki podatkowe oraz dokonuje ścisłego podziału ról w zakresie właściwego 
rozliczania podatków pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz zespoły, 
z uwzględnieniem obowiązującej w Agencji struktury organizacyjnej. 
 
Agencja posiada sprecyzowane procesy i procedury związane z rozpoznaniem obowiązku 
podatkowego, rozliczeniem przedmiotowego podatku, złożeniem deklaracji oraz uiszczeniem 
podatku na rachunek właściwego organu. Zasady te opierają się na obowiązujących 
przepisach, a także wiodących interpretacjach przepisów prawa. Procedury te zapewniają więc 
możliwość odpowiedniego zarządzania procesami podatkowymi oraz ich właściwym 
wykonaniem. Procedury te pozwalają również na wyeliminowanie bądź szybką identyfikację 
ewentualnych obszarów zagrożeń bądź zaistniałych nieprawidłowości. 
 
W Agencji w sposób jednoznaczny wyznaczono również zakres odpowiedzialności 
poszczególnych osób oraz obszarów związane z realizacją poszczególnych obowiązków 
podatkowych, a także zasady nadzoru nad ich prawidłową realizacją poprzez osoby na 
stanowiskach kierowniczych bądź dyrektorskich.  
 

https://mapa.targeo.pl/522-28-38-321/nip/firma
https://mapa.targeo.pl/140886771/regon/firma
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Przedmiotowe mechanizmy pozwalają więc na zapewnienie najwyższego poziomu rzetelności 
prowadzonych rozliczeń podatkowych. Należy więc podkreślić, iż Agencja nie angażowała się 
i nie planuje żadnych działań mających na celu tworzenie struktur bądź konstrukcji 
podatkowych, a wszystkie podejmowane przez nią działania wynikają wyłącznie z zakresu 
prowadzonej działalności oraz posiadają odpowiednie uzasadnienie ekonomiczne. 
 
 
1 . Informacja o stosowanych przez podatnik a procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wyk onywaniem obowiązk ów wynik ających z przepisów 
prawa podatk owego i  zapewniających ich prawidłowe wyk onanie. 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Agencja realizowała procesy 
dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego,  które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie.  
 
Jak wskazano Agencja posiada szczegółowe regulacje w zakresie zarzadzania ryzykiem 
podatkowym, stanowiące element „Procedury Podatkowej w zakresie zasad postępowania 
w realizacji obowiązków podatkowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”.  
 
Regulacje te wprowadzone są w obszarach, w którym Agencja identyfikuje zagrożenia 
podatkowe, jakie mogą pojawić się w ramach prowadzonej działalności. Obszary te obejmują 
rozliczanie: 

− podatku dochodowego od osób fizycznych; 
− podatku dochodowego od osób prawnych; 
− podatku u źródła; 
− podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;  
− podatku od nieruchomości; 

a także: 
− zarządzanie ryzykiem podatkowym; 
− rozliczanie zewnętrznych dokumentów finansowych; 
− dokumentację cen transferowych;  
− wypełnianie obowiązków w zakresie schematów podatkowych. 

 
2. Informacja o stosowanych przez podatnik a dobrowolnych  formach współpracy  z 

organami K rajowej Administracj i  Sk arbowej. 
 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Agencja 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 (dalej: „Ordynacja podatkowa”).   
  

https://mapa.targeo.pl/522-28-38-321/nip/firma
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Agencja terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe, które wynikają 
z obowiązujących przepisów prawa.  
 
3. Informacja odnośnie real izacj i  przez podatnik a obowiązk ów podatk owych na 

terytor ium Rzeczypospolitej  Polsk iej, wraz z informacją o l iczbie przek azanych 
Szefowi K rajowej Administracj i  Sk arbowej informacj i  o schematach 
podatk owych, o k tórych mowa w ar t . 86a § 1  pk t  10 Ordynacji podatk owej, 
z podziałem na podatk i , k tórych dotyczą. 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Agencja nie podlegała 
obowiązkowi przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Wobec tego 
w przedmiotowym roku podatkowym Agencja nie przekazała żadnych informacji o schematach 
podatkowych. 
 
4. Informacje o transak cjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ar t . 1 1a ust . 1  

pk t  4  Ustawy PDOP, k tórych war tość przek racza 5% sumy bilansowej ak tywów 
w  rozumieniu przepisów o rachunk owości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania f inansowego spółk i , w  tym podmiotami 
niebędącymi rezydentami podatk owymi Rzeczypospolitej  Polsk iej. 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Agencja nie zawierała 
transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOP, których 
wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Agencji, 
w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnik a działaniach 

restruk turyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysok ość zobowiązań 
podatk owych podatnik a lub podmiotów powiązanych w rozumieniu ar t . 1 1a ust . 1  
pk t  4  Ustawy PDOP. 

 
Agencja nie podjęła oraz nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Agencji lub podmiotów 
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOP. 
 
6. Informacje o złożonych przez podatnik a wniosk ach o wydanie ogólnej 

interpretacji  podatk owej, interpretacji  przepisów prawa podatk owego, w iążącej 
informacji  stawk owej oraz wiążącej informacji  ak cyzowej. 

 

https://mapa.targeo.pl/522-28-38-321/nip/firma
https://mapa.targeo.pl/140886771/regon/firma
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W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Agencja nie złożyła 
wniosków o wydanie: 

− ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 
− wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 1 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług; 
− wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym. 
 
W 2021 r. Agencja złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych. 
 
7. Informacja dotycząca dok onywania rozl iczeń podatk owych podatnik a 

na terytor iach lub w  k rajach stosujących szk odliwą k onk urencję podatk ową 
wsk azanych w ak tach wyk onawczych wydanych na podstawie ar t . 1 1 j  ust . 2 
Ustawy PDOP i  na podstawie ar t . 23v  ust . 2 ustawy z dnia 26 l ipca 1991 r . o podatk u 
dochodowym od osób f izycznych oraz w obwieszczeniu minist ra właściwego 
do spraw f inansów publ icznych wydanym na podstawie ar t . 86a § 10 Ordynacj i 
podatk owej. 

 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Agencja 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 
PDOP 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.  
 
Należy jednak wskazać, iż we wskazanym okresie Agencja zawierała transakcje przychodowe 
z kontrahentami mającymi siedzibę bądź miejsce zarządu w krajach uznanych jako kraje 
stosujące szkodliwą konkurencję podatkową określonych w aktach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy PDOP.  
Wspomniane powyżej transakcje dotyczyły usług nawigacyjnych dla przewoźników lotniczych 
posiadających siedzibę: 

− w Anguilli – Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej,  

− na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych – Terytorium Zamorskim Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

− w Królestwie Bahrajnu,  
− we Wspólnocie Dominiki,  
− w Republice Liberii,  
− w Republice Seszeli,  

https://mapa.targeo.pl/522-28-38-321/nip/firma
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− w Republice Mauritiusu,  
− w Hongkongu (Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej), 
− w Księstwie Monako,  
− na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych (Terytorium Nieinkorporowane 

Stanów Zjednoczonych. 
Należy jednak wskazać, iż rodzaj działalności prowadzonej przez Agencję uniemożliwia jej 
odmowę wykonania usługi ze względu na miejsce siedziby czy zarządu kontrahenta. Ponieważ 
jednak transakcje te stanowiły przychód Agencji, a ich wielkość nie przekroczyła promila 
wszystkich przychodów Agencji, należy wskazać, iż nie stanowiły one istotnego ryzyka 
podatkowego. 
 
 
 
W imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: 
 
 
 
…………………………………………….. 
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