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Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

- zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych* 

 

Podatnik 

BVG Medien Beteiligungs GMBH  

NIP: 1070000968 

Opis Grupy Bauer Media w Polsce 
Grupa Bauer Media w Polsce (dalej: Grupa) jest częścią międzynarodowej grupy Bauer. Bauer Media 
jest czołowym wydawcą czasopism w Europie i międzynarodową grupą mediową z siedzibą 
w Hamburgu, w Niemczech. W skład Grupy wchodzą spółki prowadzące działalność w segmentach: 
wydawniczym, poligraficznym, radiowym i internetowym. 

Grupa Bauer Media w Polsce składa się z wielu spółek z portfolio wpływowych marek medialnych, 
w tym czasopism, stacji radiowych, porównywark internetowych oraz internetowych agencji 
marketingowych. Grupa wykorzystuje możliwości rozszerzenia swoich marek na nowe platformy, 
zwiększając w ten sposób zasięg odbiorców, a tym samym poprawiając ofertę dla klientów. 

Opis działalnosci podatnika 
Spółka jest niemieckim rezydentem podatkowym i podlega ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu od dochodów uzyskiwanych na terenie Polski z tytułu udziału w zyskach spółek 
zależnych mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Dochody 
podlegające opodatkowaniu w Polsce są wypracowywane w ramach działalności spółki zależnej 
prowadzącej działalność w formie spółki osobowej Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. Sp. j. (dalej: BPW). 

BPW prowadzi działalność w branży poligraficznej (drukarnia) jako jeden z liderów rynku druku 
czasopism, katalogów i publikacji reklamowych (np. czasopisma luksusowe jak Twój Styl czy Pani). 
Drukarnia BPW w Wykrotach należy do najnowocześniejszych zakładów wklęsłodrukowych w 
Europie, o znaczeniu wykraczającym poza granice naszego kraju: drukowane w Wykrotach 
magazyny ukazują się w wielu krajach Europy: w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. BPW 
prowadzi działalność gospodarczą na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości na podstawie zezwoleń, stąd dochody spółki są zwolnione z podatku 
dochodowego od osób prawnych w zakresie, w jakim dotyczą działalności strefowej.  

Informacja o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie  

(art. 27c ust.2 pkt 1 lit a Ustawy o CIT)  

Podatnik rozpoznaje dochody dla celów podatkowych w Polsce proporcjonalnie do posiadanego 

udziału w spółkach osobowych. W zakresie kalkulacji podatku dochodowego należnego w Polsce, 

podatnik korzysta z usług wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego. 
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Podatnik kieruje się następującymi zasadami w zakresie procesów oraz procedur dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowego wykonania: 

 Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji podatkowych; 

 Terminowe wpłacanie należności podatkowych; 

 Minimalizację ryzyka podatkowego oraz wpływu tego ryzyka na sprawozdania finansowe,  

 Utrzymywanie otwartych i opartych na współpracy relacji z organami podatkowymi;  

 Zachowanie należytej staranności i dbałości w wypełnianiu obowiązków podatkowych i 

sprawozdawczych; 

 Korzystanie zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych zasobów podatkowych w celu 

prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych i sprawozdawczych; 

 Zarządzamy ryzykiem podatkowym poprzez przestrzeganie procedur we wszystkich działach 

oraz poprzez zapewnienie ścisłej współpracy specjalistów ds. podatków i rachunkowości z 

jednostkami biznesowymi oraz odpowiednimi jednostkami centralnymi na poziomie Grupy; 

 Na poziomie Zarządu istnieje odpowiednie zaangażowanie w celu zrozumienia i procesów 

podatkowych i ich kontroli; 

 Minimalizację ryzyka nałożenia na osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe sankcji 

na podstawie Kodeksu karnego skarbowego; 

 Zapewnienie monitorowania zmian w prawie podatkowym i terminowej oceny ich wpływu 

na działalność i rozliczenia podatkowe Grupy; 

 W przypadku, gdy poziom wiedzy eksperckiej w ramach Grupy jest niewystarczający w 

stosunku do złożoności i istotności ryzyka, Grupa korzysta z zewnętrznego doradztwa 

podatkowego. 

Informacja dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej  

(art. 27c ust.2 pkt 1 lit a Ustawy o CIT) 

Brak 

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  

(art. 27c ust.2 pkt 2 Ustawy o CIT) 

Ilość złożonych informacji MDR: 

MDR- 1 – brak  

MDR-3 – 1  informacja dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych 

Informacja 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, 
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ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym 

podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej  

(art. 27c ust.2 pkt 3 lit a Ustawy o CIT) 

Brak  

Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, 

(art. 27c ust.2 pkt 3 lit b Ustawy o CIT) 

Brak 

informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

(art. 27c ust.2 pkt 4 lit a Ustawy o CIT) 

Brak 

informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

- interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,  

(art. 27c ust.2 pkt 4 lit b Ustawy o CIT) 

Brak 

informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i 

usług,  

(art. 27c ust.2 pkt 4 lit c Ustawy o CIT) 

Brak 

informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)  

(art. 27c ust.2 pkt 4 lit d Ustawy o CIT) 

Brak 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika 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  

(art. 27c ust.2 pkt 5 Ustawy o CIT) 

Brak 

 



4 
 

*Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 zdanie ostatnie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 1800 ze zm., w treści jako: „Ustawa o CIT”),  

wyłączeniu z ujawnienia w powyższej formie podlegają informacje tajemnicą handlową, przemysłową, 

zawodową lub procesu produkcyjnego. 

 


