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Glosariusz 

Do celów niniejszego dokumentu następujące terminy mają następujące znaczenie: 

Termin Definicja/Opis 

2020  Rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący 31 grudnia 2020 r. 

Spółka, Ivy Technology Ivy Technology Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Grupa, Grupa Ivy  Międzynarodowa grupa spółek należąca do Grupy Ivy  

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

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). 
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Wprowadzenie Dokument przedstawia, w jaki sposób Spółka, wchodząca w skład Grupy, realizowała strategię podatkową w 
2020 roku. 

Ivy, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o przychodach przekraczających 50 mln euro w 
roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., zobowiązany jest do przygotowania i opublikowania 
informacji o realizowanej strategii podatkowej na rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2020 r. 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy 
o CIT. 
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Ivy Technology  Grupa Ivy jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania cyklem życia sprzętu elektronicznego na rynku 
wtórnym dla branż takich jak elektronika, informatyka, telekomunikacja, urządzenia medyczne, Internet 
rzeczy i inne. Jej działania są w tym kontekście proekologiczne.  

Ivy Technology Poland świadczy usługi na rynku europejskim. W ramach Grupy, Ivy Technology zajmuje się 
zarządzaniem procesem zwrotu i naprawy laptopów, a także testowaniem i naprawą urządzeń sieci 
telekomunikacyjnych. Ponadto Spółka oferuje swoim klientom spoza Grupy usługi wsparcia w procesie 
zarządzania zwrotem wadliwych urządzeń.  

Misją biznesową Spółki w ramach Grupy Ivy jest tworzenie wartości dla klientów poprzez ciągłe angażowanie 
kluczowych aktywów - doświadczonego na całym świecie zespołu Grupy Ivy, innowacyjnych procesów, 
strategicznych inwestycji i stałego wysokiego poziomu realizacji. 

 

 

Wykres 1. Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa spółki Ivy Technology Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba spółki ul. Fordońska 248G 
85-766 Bydgoszcz 

Dane identyfikacyjne 

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000251179 
NIP (Numer identyfikacyjny podatnika): 5542678238 
REGON (identyfikator podmiotów gospodarki narodowej): 
34013328400000 

Kapitał zakładowy 6 350 000 PLN 

Data wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego  
2006-02-16 

Liczba pracowników (średnie 
zatrudnienie) w 2020 roku 

1 093 
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Procesy i procedury 
zarządzania 
wykonywaniem 
obowiązków 
wynikających z prawa 
podatkowego oraz 
zapewnienia ich 
prawidłowego wykonania 

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych zostały oparte na przepisach podatkowych oraz 
powszechnie stosowanych dobrych praktykach w tym zakresie.  

Spółka wypełniała obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach wymaganych przez prawo podatkowe, z 
uwzględnieniem zakresu działalności Spółki. 

W celu skutecznego wypełniania obowiązków podatkowych Spółka zorganizowała swoje procesy podatkowe z 
uwzględnieniem charakteru działalności Spółki, swojej wewnętrznej organizacji oraz roli w Grupie.  

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, co pozwala na prowadzenie większości spraw podatkowych we 
własnym zakresie. W obszarze zarządzania i kontroli ryzyka Spółka przy dodatkowym wsparciu ekspertów 
podatkowych Grupy przeprowadzała okresowe kontrole wewnętrzne w celu zapewnienia zgodności. 

Ponadto Spółka angażuje wykwalifikowanych doradców podatkowych, aby czuć się komfortowo w odniesieniu 
do implikacji podatkowymi w zakresie dużych transakcji i zapewnić zgodność uzgodnień podatkowych z 
prawem podatkowym. 

Zarząd Spółki jest świadomy znaczenia przestrzegania przepisów podatkowych, właściwego zarządzania 
sprawami podatkowymi oraz ryzykiem podatkowym towarzyszącym strategii i działalności Spółki.  

Choć kluczową rolę w kwestiach podatkowych odgrywa dział księgowości, to odpowiedzialność w zakresie 
uzgodnień podatkowych często wymagała współpracy z pracownikami z innych działów. Spółka zadbała o to, 
aby również pracownicy niezaangażowani bezpośrednio w sprawy podatkowe byli świadomi znaczenia 
rzetelnej dokumentacji zdarzeń gospodarczych. 

Spółka stosowała sprawdzone systemy informatyczne i przetwarzania danych, które pozwalają usprawnić 
przepływ danych i przygotować rzetelne uzgodnienia podatkowe. 

 

Dobrowolne formy 
współpracy z Krajową 
Administracją Skarbową 
(KAS) 

 

W 2020 roku Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją 
Skarbową. 
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Informacja o 
obowiązkach 
podatkowych 
realizowanych przez 
Spółkę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

W 2020 roku Spółka realizowała swoje zobowiązania w zakresie: 

● podatku dochodowego od osób prawnych, 
● podatku potrącanego u źródła, 
● podatku od towarów i usług, 
● ceł, 
 akcyzy, 
 podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

(ZUS) od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki. 

Informacje o rozliczeniu CIT (tj. wartość przychodów podatkowych, koszty uzyskania przychodów, przychody 
podatkowe, należny podatek) są regularnie publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

 

Informacje o schematach 
podatkowych 
przedkładanych 
Naczelnikowi Krajowej 
Administracji Skarbowej 
w podziale na podatki, 
których dotyczą 

 

W 2020 roku Spółka nie przekazywała Naczelnikowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o 
schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z uwagi na brak 
schematów podatkowych, w odniesieniu do których istniałby taki obowiązek. 

 

Informacje o 
transakcjach z 
podmiotami 
powiązanymi 

W 2020 roku Spółka dokonała następujących transakcji, dla których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej 
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego Spółki: 

 zakup usług zarządzania od podmiotu powiązanego (z siedzibą w Irlandii), 
 pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu (z siedzibą na Węgrzech). 
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Informacja o 
planowanych lub 
podjętych przez Spółkę 
działaniach 
restrukturyzacyjnych  

W 2020 roku Spółka nie podjęła lub nie planowała podjęcia jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych, które 
mogłyby wpłynąć na zobowiązania podatkowe Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

Informacja o 
dokonywaniu rozliczeń 
podatkowych na rzecz 
podatnika na terytoriach 
lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję 
podatkową 

W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazaną w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 
ustawy o CIT, na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1128 ze zm.) oraz w obwieszczeniu Ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych wydanych na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

Informacje o wnioskach 
składanych przez Spółkę 

W 2020 roku Spółka nie ubiegała się o: 

 indywidualną interpretację podatkową; 
 ogólną interpretację podatkową; 
 wiążącą informację o stawkach; 

● wiążąca informację o akcyzie. 

 

 

 


