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Informacja o realizowanej strategii podatkowej  

w roku podatkowym od 01.01 do 31.12. 2021 r. 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

NIP 648-230-28-07 

 

 

 

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

 

Termin realizacji: obowiązek sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizacji 

strategii podatkowej przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy 

kapitałowe do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego 

sprawozdanie dotyczy, tj. do 31.12.2021 r.  

 

Miejsce publikacji: strona internetowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, adres strony www: 

https://www.sccs.pl/o-nas/strategia-podatkowa 

  

 

Dodatkowe obowiązki informacyjne: przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o adresie strony internetowej, na której została 

opublikowana strategia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sccs.pl/o-nas/strategia-podatkowa
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WSTĘP 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu (dalej: SCCS lub Szpital) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na 

podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(dalej: ustawy CIT), w myśl którego wybrani podatnicy są obowiązani do sporządzania i podawania do 

publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 

Jak wynika art. 27b ust. 2 pkt od 1 do  3 ustawy CIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych 

danych podatników dotyczy: 

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; 

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana 

w roku podatkowym, poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do 

publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote 

według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu 

roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych 

podatników do publicznej wiadomości; 

3) spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej 

grupy kapitałowej.. 

Z uwagi na spełnienie drugiego z warunków oraz obowiązku wynikającego z art. 27c ust 4 ustawy CIT, 

z którego wynika, że podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 

podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie 

internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku 

podatkowego, Szpital niniejszym publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 

podatkowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Zakres informacji jaki Szpital zobligowany jest podać do publicznej wiadomości, został uregulowany w 

art. 27c ust 2 ustawy CIT  i obejmuje z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej 

działalności, w szczególności: 

1) informacje o stosowanych przez podatnika: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) informacje odnośnie do 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, 

3) informacje o: 

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których 

wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b) 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, 

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

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

podatkowej, 

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

i usług, 

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

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 722, z późn. zm.), 

5) 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 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego. 

1) Informacja o stosowanych przez Szpital procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Skutki podatkowe podejmowanych przez Szpital decyzji nie mają dla SCCS kluczowego znaczenia. 

Szpital skupia się na realizacji publicznych celów statutowych związanych z ochroną zdrowia, a 

rozliczenia podatkowe tratuje jako naturalną i logiczną konsekwencję funkcjonowania w systemie 

podatkowym. Podejmowane przez Szpital czynności związane z ochroną zdrowia nie są motywowane 

kreatywnym planowaniem podatkowym. 

SCCS we wszystkich obszarach działalności, w tym w realizacji funkcji podatkowej, kieruje się 

poszanowaniem przepisów prawa, a zatem przyjmuje, że kwestie podatkowe są traktowane na równi 

ze wszelkimi innymi aspektami działalności Szpitala. Kwestie podatkowe traktowane są jako 

zagadnienie odpowiedzialności SCCS, a płacenie podatków we właściwej kwocie i właściwym czasie 

jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym SCCS funkcjonuje i 

wykorzystuje jego zasoby. Powyższego podejścia do zagadnień podatkowych nie zmienia fakt 

korzystania przez SCCS z preferencji podatkowych w CIT z tytułu przeznaczania dochodu podatkowego 

na działalność statutową.  

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu realizując swoje podstawowe cele statutowe (ochrona 

zdrowia) nie jest zainteresowane czynnościami, które mogą być obarczone ryzykiem podatkowym. W 

ocenie Szpitala wszelkie mogące wystąpić negatywne konsekwencje ryzykownych czynności 

podatkowych, mogą zakłócić podstawową działalność Szpitala w zakresie ochrony zdrowia. Tym 

samym przyjmuje się, że w zakresie strategii podatkowej SCCS nie cechuje się w jakimkolwiek stopniu 

apetytem na ryzyko podatkowe, w szczególności Szpital unika agresywnej strategii podatkowej i jej 
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sztucznego kreowania, a wszelkie operacje i transakcje gospodarcze mają charakter rzeczywisty i nie 

są motywowane kreatywnym planowaniem zobowiązań podatkowych. 

SCCS uważa, że jej obowiązkiem jest płacenie podatków w wysokości zgodniej z obowiązującymi 

przepisami prawa. SCCS postrzega płacenia podatków, nie tylko jako obowiązek prawny, ale również, 

jako podstawowy obowiązek społeczny i moralny jednostki publicznej.. 

SCCS dąży do tego, aby ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego były adekwatne do wielkości, 

struktury działalności oraz zakresu opodatkowania Szpitala. 

Dokłada się wszelkich starań aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania SCCS w tym działu 

księgowo-finansowego jak i innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w funkcję podatkową, 

w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych przez Szpital. 

Prawidłowe wypełnianie obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego wymaga 

wykwalifikowanego personelu. Osoby zaanagażowane w  wykonywanie obowiązków związanych ze 

sprawozdawczością podatkową posiadają niezbędną wiedzę i doświadczanie. Z uwagi na fakt ciągłych 

zmian przepisów podatkowych, liczne interpretacje oraz orzeczenia sądowe w zakresie podatków, 

Szpital prowadzi aktywną politykę szkoleniową której celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 

merytorycznego zatrudnionych pracowników. 

Ponadto edukacja pracowników w zakresie prawa podatkowego oparta jest o: 

 śledzenie zmian w przepisach prawa podatkowego, w tym wydanych interpretacji ogólnych, 

objaśnień podatkowych, orzecznictwa sądowo-administracyjnego jak również innych 

ogólnodostępnych źródeł wiedzy; 

 dostęp dla pracowników do wyspecjalizowanych portali prawno-podatkowo-księgowych które 

pozwalają m.in. na odpowiednie śledzenie ujednoliconych przepisów prawnych oraz 

interpretacji, komentarzy i opracowań specjalistów z dziedziny prawa podatkowego; ; 

 wykorzystanie zasobów zewnętrznych tj. korzystanie z usług firmy doradztwa podatkowego; 

 aktywna współpraca z biegłymi rewidentami w trakcie badania sprawozdań finansowych. 

Szpital korzysta z wyspecjalizowanych programów komputerowych i innych narzędzi informatycznych, 

które wspomagają pracowników w prawidłowym i terminowym wypełnianiu obowiązków na gruncie 

podatkowym. SCCS podejmuje również działania, mające na celu bieżące monitorowanie zgodności 

wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych z wymogami przepisów prawa podatkowego oraz 

w zakresie w jakim jest to konieczne, odpowiednie dostosowywanie systemów do tych regulacji. 

 

2) Informacja o stosowanych przez dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Szpital nie stosował dobrowolnych 

form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Niemniej jednak Szpital ma na celu 

utrzymanie dobrych i długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i transparentności z organami KAS, a 

nieumyślne błędy w sprawozdawczości podatkowej SCCS są poprawiane niezwłocznie po ich 

stwierdzeniu. 
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3) Informacje odnośnie do 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 

Ramy prawne działalności Szpitala określają powszechnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawa, 

w przypadku pełnienia funkcji podatkowej obejmują one w szczególności: 

• ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

• ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

• ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; 

• ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

• ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług 

SCCS częściowo korzysta ze zwolnienia z opodatkowania (na podstawie art. 17 ustawy CIT w zakresie 

podatku dochodowego).  

W roku podatkowym trwający od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r. Szpital nie przekazywał Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 

1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

4) informacje 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, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami 

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

W 2021 r. SCCS nie stwierdziło transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczałaby 

5% sumy bilansowej aktywów. 

5) Informacje o 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 

W 2021 r. SCCS nie planowało oraz nie podejmowało działań restrukturyzacyjnych, które miałyby wpływ 

na wysokość zobowiązań podatkowych Szpitala bądź podmiotów powiązanych. 

Jednocześnie wskazuje się, że pod pojęciem restrukturyzacji na potrzeby niniejszej informacji o 

realizowanej strategii podatkowej SCCS rozumie restrukturyzację:  

• o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oraz 

• o której mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

 

6) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 
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b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej, 

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

towarów i usług, 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 722, z późn. zm.) 

Szpital w roku podatkowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie wnioskował o wydanie ww. 

dokumentów. 

 

7) 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 

Szpital w roku podatkowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie dokonywał rozliczeń 

podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(podpis Dyrektora) 
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