
 

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII 

PODATKOWEJ 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu  

 

Sporządzono: 20  grudnia 2021 r. 

 

 

Wstęp 

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r. 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu , sporządzoną 

na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o CIT.   

MPWiK jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, o przychodach 

przekraczających 50 mln EUR, osiągniętych w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 

grudnia 2020 r.1, tym samym jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o 

realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony z dniem 31 grudnia 2020 r.  

Niniejsza informacja Spółki została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 2 i nast. ustawy o CIT. 

 

MPWiK Wrocław 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu jest jednym z 

największych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Głównym 

przedmiotem działalności firmy jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

MPWiK prowadzi także działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Zasięg działalności Spółki obejmuje cały obszar Gminy Wrocław, a także miejscowości w 

gminach ościennych: Kobierzyce, Siechnice, Wisznia Mała, Długołęka, Kąty Wrocławskie, 

Czernica oraz Miękinia. 

Oprócz wody uzdatnionej sprzedawana jest także woda surowa do wodociągów w Brzegu, 

Elektrociepłowni Czechnica Kogeneracja S.A. oraz do nawadniania upraw zakontraktowanych 

przez Przedsiębiorstwo McCain. Ścieki odbierane są przez Spółkę  z obszaru Wrocławia oraz 

 
1
 https://www.gov.pl/attachment/66e2c04f-b94a-43d8-aa1f-cd9b0cb39d78 

https://www.gov.pl/attachment/66e2c04f-b94a-43d8-aa1f-cd9b0cb39d78
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z gmin takich jak Kobierzyce, Siechnice, Długołęka, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, 

Czernica oraz Miękinia. MPWiK  świadczy swoje usługi dla ok. 825 tys. odbiorców w mieście 

Wrocław. 

Jedynym Właścicielem akcji MPWiK i jest Gmina Wrocław. 

 

1. Procesy oraz procedury podatkowe 

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 1 lit. a 
ustawy o CIT 

Nadrzędną zasadą postępowania Spółki w sprawach 

podatkowych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów 

prawa, zasad, norm, a także wymogów regulacyjnych, aby z 

uwzględnieniem dostępnych ulg i zwolnień podatkowych 

zapewnić odpowiednie opodatkowanie. Spółka dba o 

zapewnienie poprawności i ciągłości zarządzania, 

kontrolowania i rozliczania podatków oraz dąży do wypełniania 

obowiązków podatkowych w sposób prawidłowy i terminowy. 

Zasady obowiązujące w Spółce uwzględniają treść 

obowiązujących przepisów prawa oraz tzw. dobre praktyki w 

zakresie dokonywania rozliczeń podatkowych i zarządzania 

ryzykiem. Spółka zapewnia wykonywanie obowiązków 

podatkowych z wykorzystaniem wspomagających procesów, 

które uwzględniają skalę oraz charakter prowadzonej przez 

Spółkę działalności gospodarczej, w tym także jej otoczenie i 

branżę, w której działa.  

Spółka posiada procedury dotyczące dokonywania rozliczeń 

podatkowych, których opracowanie i wdrożenie miało na celu 

zapewnienie zgodności rozliczeń z przepisami prawa 

podatkowego. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w 

prawie podatkowym, wpływających na dokonywanie rozliczeń 

podatkowych, procedury te są na bieżąco aktualizowane, aby 

zapewnić ich zgodność z przepisami prawa podatkowego. 

W MPWiK zatrudnieni są eksperci o odpowiednim poziomie 

wiedzy merytorycznej, umożliwiającej im dokonywanie 

rozliczeń podatkowych Spółki w należyty sposób. W celu 

zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych, pracownicy 

Spółki zaangażowani w kwestie podatkowe zobligowani są do 

bieżącego śledzenia procesów legislacyjnych oraz do 

monitorowania aktualnego stanowiska organów podatkowych 

i sądów administracyjnych do kluczowych kwestii mogących 

dotyczyć rozliczeń Spółki. Ewentualne zmiany są poddawane 

dyskusji i są analizowane, w celu implementacji rozwiązań 

mających zapewnić zgodność działań podejmowanych przez 

Spółkę z wolą ustawodawcy oraz judykaturą. Dodatkowo, w 

celu zapewnienia jak największej poprawności rozliczeń 

podatkowych, Spółka aktywnie korzysta ze wsparcia 

zewnętrznych doradców podatkowych przy weryfikacji 

rozliczeń i ocenie poziomu potencjalnego ryzyka 

podatkowego. 



3 

Spółka w ramach bieżącej działalności wykorzystuje także 

narzędzia informatyczne, ułatwiające dokonywanie rozliczeń 

podatkowych. Narzędzia te pozwalają na prowadzenie 

ewidencji danych podatkowych w sposób rzetelny, aby 

przygotowanie deklaracji i formularzy podatkowych na ich 

podstawie było staranne i zgodne z prawdą. Spółka posiada 

odpowiednie procesy wspomagające zarządzanie danymi 

podatkowymi, z uwzględnieniem ochrony dostępu do tych 

danych oraz prawidłowego sposobu ich archiwizacji. 

 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 1 lit. b 
ustawy o CIT 

Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy o CIT. 

 

 

3. Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 2 ustawy o 
CIT 

Spółka kładzie nacisk na sumienne wykonywanie  obowiązków 

w zakresie sprawozdawczości, w tym na wykonywaniu 

czynności związanych z przekazywaniem do właściwych 

organów podatkowych deklaracji, informacji, formularzy 

podatkowych, a także płaceniu należnych podatków, z 

zachowaniem przewidzianych przepisami prawa terminów. 

Gromadzone przez Spółkę informacje, dane i dokumenty są 

pełne i kompletne. Spółka dba, aby przekazywane dokumenty 

wiernie odwzorowywały stan faktyczny i były aktualne oraz 

zrozumiałe. 

Spółka realizowała obowiązki podatkowe we wszystkich 

obszarach wymaganych przepisami prawa podatkowego 

biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki. W 2020 r. 

najistotniejszymi podatkami, w ramach których Spółka 

realizowała obowiązki  były: 

● podatek od nieruchomości, 

● podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)2,  

● podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). 

 
2
 Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności, wartość przychodów 

podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego czy należnego podatku są publikowane regularnie na 
stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit 
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Spółka odprowadzała także składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych 

pracownikom Spółki (ZUS) oraz uiszczała opłaty z tytułu 

prowadzenia poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub 

ziemi, od składowania odpadów i od wprowadzania gazów lub 

pyłów do powietrza. 

Spółka wywiązywała się również z obowiązków podatkowych 

w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku od 

środków transportowych, podatku akcyzowego oraz uiszczała 

składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). 

 
 

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

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 2 ustawy o 
CIT 

Spółka w 2020 r. nie zidentyfikowała żadnych schematów 

podatkowych, w związku z tym Spółka nie była zobowiązana 

do przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 

86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

 
5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 3 lit. a) 
ustawy o CIT 

Spółka nie dokonała w 2020 r. żadnych transakcji z 

podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% 

sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. 

 

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

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 3 lit. b) 
ustawy o CIT 

W 2020 r. Spółka nie podejmowała ani nie planowała podjąć 

żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 

podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 

4 ustawy o CIT. 
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7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na 
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 5 ustawy o 
CIT 

Spółka w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na 

terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową określonych w aktach wykonawczych wydawanych 

na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz na podstawie 

art. 86a §10 pkt 1) Ordynacji podatkowej. W szczególności na 

powyżej wskazanych terytoriach / krajach Spółka w 2020 r. nie 

była zarejestrowana w celu rozliczania podatków, nie składała 

deklaracji ani formularzy podatkowych, nie pobierała i nie 

odprowadzała podatków. 

 
8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach 

 

Podstawa prawna: art. 
27c ust. 2 pkt 4 ustawy o 
CIT 

W 2020 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie 

indywidualnej interpretacji podatkowej, ogólnej interpretacji 

podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej 

informacji akcyzowej. 
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Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce 

Firma Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. we Wrocławiu 

Adres i siedziba Spółki ul. Na Grobli 19, Wrocław 50-421 

Dane identyfikacyjne Numer KRS: 391028 
Numer NIP: 8960000256 
Numer REGON: 93015536900000 

Kapitał zakładowy 480 338 100,00 PLN 

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 

2011-07-12 

 

 

Wykaz pojęć i skrótów 

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

 

Skrót Opis 

MPWiK, Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. we Wrocławiu 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1540 ze zm.) 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1800 ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 
ze zm.) 

                                     

 

Zarząd Miejskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu 

 

 

 

Witold Ziomek Wojciech Stanek Marcin Garcarz 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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