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Wstęp 
Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r. przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu (dalej również jako: 
„MPWiK” lub „Spółka”). Informacja została przygotowana w celu wykonania obowiązku 
określonego w art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.), (dalej: „ustawa o 
CIT”). Treść informacji powinna być interpretowana w świetle przepisów stanowiących podstawę 
jej sporządzenia. 
MPWiK 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 sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej 
za rok finansowy (podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., zawierającej informacje 
określone w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT. 
Z publikacji mogły zostać wyłączone informacje, które objęte są tajemnicą handlową, 
przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego oraz informacje do których dostęp jest 
zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lub zobowiązania 
kontraktowe bądź wynikające z planowanych lub podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. 
 

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 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: Na podstawie 
art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy o 
CIT, podatnik powinien udzielić 
informacji 
o procesach i procedurach 
zarządzania wykonywaniem swoich 
obowiązków wynikających z prawa 
podatkowego oraz zapewniających 
ich prawidłowe wykonanie. 

Kluczowym celem postępowania Spółki w sprawach podatkowych 
jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad, 
norm, a także wymogów regulacyjnych, aby z uwzględnieniem 
dostępnych ulg i zwolnień podatkowych rzetelnie i terminowo 
dokonywać rozliczeń podatkowych. 
 
W celu właściwego zarządzania i prawidłowego wykonywania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
Spółka posiada odpowiednie zasoby, narzędzia i procesy 
podatkowe które zostały opracowane i wdrożone z 
uwzględnieniem charakteru Spółki, jej struktury organizacyjnej 
oraz specyfiki branży w której działa. 
 
Zgodnie ze stosowaną praktyką podstawowe zasady 
postępowania w sprawach podatkowych Spółki były oparte na 
przepisach podatkowych oraz powszechnie przyjętych dobrych 
praktykach w zakresie dokonywania rozliczeń podatkowych i 
zarządzania ryzykiem. 
 
Spółka wdrożyła również 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. 
 
Realizacja obowiązków podatkowych Spółki odbywała się z 
udziałem wykwalifikowanego zespołu, który na bieżąco zajmuje 
się sprawami podatkowymi Spółki, co gwarantuje zgodność 
rozliczeń podatkowych z przepisami, zabezpieczeniem 
prawidłowego sposobu realizacji obowiązków podatkowych oraz 
stabilność i rzetelność wykonywanych procesów podatkowych z 
zachowaniem najwyższej staranności.  
 
Pracownicy Spółki zaangażowani w kwestie podatkowe 
zobligowani są także 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 praktyką. 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. 
 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zobowiązań 
podatkowych i kompletnej ewidencji gromadzonych 
danych, MPWiK korzysta z oprogramowania informatycznego, 
które wspiera procesy podatkowe.  
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. 
 
Spółka będąc świadomą swojej odpowiedzialności za otoczenie, 
w którym funkcjonuje, uwzględnia w swoim działaniu interesy 
społeczne oraz unika wszelkich form agresywnego planowania 
podatkowego. Transakcje przeprowadzane przez Spółkę oparte 
są na zasadach rynkowych i w żaden sposób nie są motywowane 
chęcią uzyskania korzyści podatkowej. 

 

 
 
2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 
27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, 
podatnik przekazuje informację w 
zakresie dobrowolnych form 
współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z 
organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze 
swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. 

W 2021 roku Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w 
rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 1 litera b ustawy o CIT, Spółka nie 
uczestniczy też w Programie Współdziałania organizowanym 
przez Ministerstwo Finansów. 

 

3. Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 
27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT 
podatnik przekazuje informacje 
odnośnie do realizacji przez 
podatnika obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

W swojej działalności Spółka skupia 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. MPWiK dokładała 
wszelkich starań, aby przekazywane informacje wiernie 
odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i 
zrozumiałe. 
 
Spółka terminowo i rzetelnie wywiązuje się z obowiązków 
podatkowych nałożonych na nią przez obowiązujące przepisy 
prawa biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki. 
Głównymi podatkami w ramach których Spółka realizowała 
obowiązki podatkowe były: 

● podatek od nieruchomości,  

● podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)1, 

● podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). 

 
Spółka odprowadzała także składki na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki 
(ZUS) oraz uiszczała opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do 
wód lub ziemi, odprowadzania wód deszczowych do rzeki, 
prowadzenia poboru wód, wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza oraz opłat od składowania odpadów. 

 
1 Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółki, 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


  
Dodatkowo Spółka realizowała obowiązki 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). 
 
Wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń 
podatkowych za 2021 rok zostały złożone przez Spółkę, 
a wynikające z nich zobowiązania podatkowe - uregulowane. 
 
MPWiK nie jest w sporze z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej. 

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

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 
27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT 
podatnik przekazuje informację 
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. 

MPWiK z należytą starannością podchodzi do obowiązków w 
zakresie identyfikacji i przekazywania informacji o schematach 
podatkowych. Spółka w 2021 r. nie zidentyfikowała schematów 
podatkowych i w związku z tym nie przekazała takiej informacji do 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 27c ust. 
2 pkt. 2 ustawy o CIT. 

 
5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

Podstawa prawna: Na podstawie 
art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o 
CIT, podatnik powinien udzielić 
informacji 
o transakcjach z podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4, których wartość 
przekracza 5% sumy bilansowej 
aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonej na 
podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego podatnika, w tym 
podmiotów niebędących 
rezydentami Republiki Polski. 

Spółka nie dokonała w 2021 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: Na podstawie 
art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o 
CIT, podatnik powinien udzielić 
informacji 
o planowanych lub podejmowanych 
czynnościach restrukturyzacyjnych, 
które mogą mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych podatnika 
lub podmiotów powiązanych w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie podejmowała działań 
restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią 
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jak i 
nie planowała podejmowania takich działań w przyszłości. 

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

 
 
8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach 

Podstawa prawna: Na podstawie 
art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d ustawy o 
CIT, podatnik powinien udzielić 
informacji o składanych przez 
podatnika wnioskach o wydanie 
ogólnej interpretacji podatkowej, 
interpretacji indywidualnej 
podatkowej, wiążącej informacji 
stawkowej oraz wiążącej informacji 
akcyzowej. 

W 2021 roku Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie: 

● interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego 
w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej; 

● interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w 
rozumieniu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 

● wiążącej informacji stawkowej w rozumieniu art. 42a 
ustawy o VAT; 

● wiążącej informacji akcyzowej w rozumieniu art. 7d ust. 1 
ustawy o podatku akcyzowym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Na podstawie 
art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT, 
podatnik powinien udzielić informacji 
o 
rozliczeniach podatkowych 
podatnika na terytoriach lub krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową 
wskazanych w aktach 
wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o 
CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 
ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 

Spółka 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 
tych terytoriach / krajach Spółka w roku podatkowym 2021: 

● nie była zarejestrowana jako czynny podatnik 

jakiegokolwiek podatku; 

● nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych; 

● nie pobierała i nie odprowadzała podatków. 



 
Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce 

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

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

Adres strony internetowej www.mpwik.wroc.pl 

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

Data wpisu do Rejestru 
Przedsiębiorców 

2011-07-12 

 
Wykaz pojęć i skrótów  
Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

 
Skrót 

 
Rozwinięcie 

Rok podatkowy, 
2021 r. 

Rok podatkowy, którego dotyczy dokument, trwający od 1 stycznia 
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Ordynacja 
podatkowa 

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

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

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

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) 

Ustawa o 
rachunkowości 

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

Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 685). 

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