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I. Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 

podatkowy 2021. 

Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „MB 

Leasing”, „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Mercedes-Benz (dalej 

jako: „Grupa Mercedes-Benz”), będącej wiodącym, światowym dostawcą samochodów klasy 

premium oraz jednym z największych na świecie producentów pojazdów użytkowych. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest  świadczenie usług finansowych na rzecz 

Klientów Grupy Mercedes-Benz, związanych z leasingiem pojazdów osobowych, 

dostawczych, ciężarowych oraz autobusów, dystrybuowanych w Polsce. Usługi finansowe 

świadczone przez Spółkę obejmują wszystkie marki pojazdów oferowane w Polsce przez 

Grupę Mercedes - Benz. Dodatkowo, MB Leasing uczestniczy także w procesie sprzedaży 

nowych pojazdów oferowanych przez generalnych dystrybutorów dealerom niepowiązanym. 

MB Leasing dąży do wzmocnienia swojej podstawowej działalności, osiągnięcia wzrostu na 

rynku lokalnym oraz zwiększenia rentowności. W codziennej działalności Spółka 

koncentruje się na spełnianiu wymagań Klientów oraz na rozwijaniu i wdrażaniu 

ustandaryzowanych procesów zdefiniowanych na szczeblu Grupy Mercedes – Benz. 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka kładzie szczególny nacisk na 

prawidłowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków podatkowych. W szczególności, dba 

o aktualizację wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów podatkowych. MB Leasing 

utrzymuje także otwarte i przejrzyste relacje z organami podatkowymi.  

Nadrzędnym celem polityki podatkowej w Spółce jest zapewnienie skutecznego 

funkcjonowania narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym nakierowanych przede 

wszystkim na przestrzeganie prawa podatkowego i innych wymogów mających wpływ na 

rozliczenia podatkowe.  

 

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej jako UoCIT), Spółka prezentuje informację o 

realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i 

zakończył się 31 grudnia 2021 r. 

1. W roku podatkowym 2021 MB Leasing w swoich działaniach dążył do prawidłowego 

wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Kontrolę nad 

konsekwentnym wypełnianiem tych obowiązków sprawował wewnętrzny zespół 

odpowiedzialny za sprawy podatkowe. Każda z osób, której w imieniu Spółki 

powierzone zostało wykonywanie lub nadzór nad obowiązkami z zakresu prawa 

podatkowego, posiadała odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie. 

Dodatkowo, Spółka dbała o stałe podnoszenie wiedzy w obszarze prawa podatkowego, 

nie tylko u osób odpowiedzialnych za bieżące wywiązywanie się z obowiązków 

podatkowych w jej imieniu, ale także u pracowników odpowiedzialnych za kluczowe 

obszary działalności biznesowej.  
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Aby zapewnić prawidłowe wywiązywanie się z zadań z obszaru prawa podatkowego, 

Spółka stale monitorowała zmiany w przepisach prawa, jak również stanowiska 

organów podatkowych, mogące mieć wpływ na jej bieżącą działalność gospodarczą 

oraz – w sytuacji gdy było to konieczne lub pożądane - wprowadzała odpowiednie 

zmiany w obszarze realizacji obowiązków podatkowych lub procesów biznesowych.  

 

Spółka korzystała także ze wsparcia podmiotów trzecich, zajmujących się 

profesjonalnym doradztwem podatkowym w ramach rocznego audytu, przeglądu 

podatkowego i przygotowania dokumentacji cen transferowych.  

 

W celu zapewnienia transparentności i prawidłowości dokonywanych płatności, 

Spółka weryfikowała kontrahentów w oparciu o wykaz informacji o podatnikach VAT 

oraz wykorzystywała mechanizm podzielonej płatności. Szczególnej weryfikacji pod 

kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego poddawane były transakcje z 

podmiotami niemającymi siedziby ani zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W zakresie transakcji z tzw. podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4 UoCIT, Spółka kierowała się nadrzędną zasadą, aby transakcje te były 

zawierane na warunkach rynkowych tj. takich, jakie mogłyby ustalić podmioty 

niepowiązane.     

Spółka nie podejmowała oraz nie planowała działań mogących, w jej ocenie, wiązać 

się z powstaniem ryzyka podatkowego.     

2. W roku podatkowym 2021 MB Leasing nie podejmowała dobrowolnych form 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie brała 

udziału w programie monitoringu horyzontalnego. Jednocześnie pragniemy 

podkreślić, że Spółka dokładała wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszej 

współpracy w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi, w 

szczególności w zakresie udzielania niezbędnych wyjaśnień czy tez dostarczania 

żądanych dokumentów.   

3. Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków podatkowych, w szczególności 

określonych prawem terminach uiszczała należności z tytułu podatku dochodowego 

od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od 

towarów i usług. MB Leasing terminowo składała wszelkie deklaracje oraz zeznania 

podatkowe. Spółka podjęła także działania w zakresie sporządzenia dokumentacji 

transakcji z tzw. podmiotami powiązanymi za rok podatkowy 2021 – wszelkie 

wymagane w tym zakresie dokumenty zostaną przygotowane nie później niż do 31 

grudnia 2022r.  

4. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 

podatkowej. 

5. Spółka zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 UoCIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów, w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, tj.: 
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Podmiot powiązany Rodzaj transakcji Kwota ( PLN) 

Mercedes-Benz Polska  

Sp. z o.o. 

Zakup materiałów i 

towarów 4 821 397 360 

Mercedes-Benz Trucks Polska 

Sp. z o.o. 

Zakup materiałów i 

towarów 1 185 967 204 

Daimler International Finance 

B.V.1 
Pożyczki 1 255 746 9802 

6. Spółka nie planowała oraz nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub tzw. podmiotów 

powiązanych.  

7. Spółka była jednym z podmiotów zainteresowanych w zakresie złożenia wspólnego 

wniosku  o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o 

której mowa w art. 14b w zw. z art. 14r Ordynacji podatkowej, w zakresie stosowania 

przepisów Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, Informacje o schematach 

podatkowych. 

8. Spółka nie składała wniosków o wydanie: 

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

podatkowej,  

b. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

c. 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). 

9. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych 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. 

                                                           
1 Aktualnie Mercedes-Benz International Finance B.V. 
2 Łącznie otrzymana kwota pożyczki oraz zapłacone odsetki  


