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Informacja o realizowanej 

strategii podatkowej 

Grupy Topex Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4

za rok podatkowy 1 maja - 31 grudnia 2021 r. 



Bank Zachodni WBK S.A.
65 Oddział BZ WBK S.A. w Warszawie

Nr konta: 49 1500 1126 1211 2000 2142 0000

NIP: 522-020-17-20 REGON: 006713095

ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 279074T (+48 22) 57 30 300 F (+48 22) 57 30 400

office@grupatopex.com grupatopex.com

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Santander Bank Polska S.A. 
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Nr konta: 49 1500 1126 1211 2000 2142 0000

NIP: 522-020-17-20 REGON: 006713095

ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 279074T (+48 22) 57 30 300 F (+48 22) 57 30 400

office@grupatopex.com grupatopex.com

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

2

Spis treści

I. Wstęp ........................................................................................................................................................ 3

II. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 
ich prawidłowe wykonanie, ..................................................................................................................... 3

III. Informacja dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, ...... 4

IV. 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, ....................................... 4

V. 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. ...................... 5

VI. Informacja 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. ................................................................................. 5

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: .......................................................... 5

1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. ................. 5

2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. .... 5

3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 5

4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236). ..................... 6

VIII. 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 ....... 6



Bank Zachodni WBK S.A.
65 Oddział BZ WBK S.A. w Warszawie

Nr konta: 49 1500 1126 1211 2000 2142 0000

NIP: 522-020-17-20 REGON: 006713095

ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 279074T (+48 22) 57 30 300 F (+48 22) 57 30 400

office@grupatopex.com grupatopex.com

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

Santander Bank Polska S.A. 
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Nr konta: 49 1500 1126 1211 2000 2142 0000

NIP: 522-020-17-20 REGON: 006713095

ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 279074T (+48 22) 57 30 300 F (+48 22) 57 30 400

office@grupatopex.com grupatopex.com

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

3

I. Wstęp

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k. (dalej zamiennie „Grupa Topex”, „Spółka”) została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000279074, wpis Spółki miał miejsce dnia 19 kwietnia 2007 r., 

REGON: 006713095, 

NIP: 5220201720.

Grupa Topex jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 maja 2021 r. 
Wartość przychodów osiągnięta w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. przekroczyła próg 
w wysokości 50 mln EUR, w konsekwencji czego Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i publikacji 
informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w 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 „updop”).
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

Grupa Topex jest obecnie jednym z liderów nie tylko na rynku lokalnym, ale również jednym 
z bardziej znaczących graczy w swoim segmencie rynkowym w skali całej Europy. 
Grupa Topex specjalizuje się w handlu narzędziami i elektronarzędziami. W skład oferty wchodzą m.in. 
narzędzia budowlane, dekoratorskie, ogrodowe, stolarskie, pomiarowe czy oświetleniowe, odzież 
i obuwie BHP, produkty motoryzacyjne do użytku domowego i warsztatowe. 

II.  Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 
ich prawidłowe wykonanie,

Strategia podatkowa Grupy Topex opiera się na uczciwym i rzetelnym wypełnianiu obowiązków 
podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem ogólnych 
interpretacji Ministra Finansów, objaśnień Ministra Finansów i ugruntowanego orzecznictwa sądów 
administracyjnych. Spółka zachowuje należytą staranność w dokonywaniu rozliczeń podatkowych, 
nie podejmuje ryzykownych i potencjalnie ryzykownych działań, w tym aktywności mających na celu 
osiąganie oszczędności fiskalnych oraz dąży do eliminacji zagrożeń podatkowych. Podejmowane przez 
Spółkę decyzje dotyczące rozliczeń podatkowych lub mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe 
cechują się daleko idącą ostrożnością fiskalną. 
Wewnętrzne zasady, stosowane procesy i wdrożone przez Spółkę procedury zapewniły w roku 
podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 podejmowanie decyzji podatkowych na odpowiednim 
szczeblu, przez osoby przygotowane merytorycznie oraz w oparciu o analizę obowiązujących przepisów 
prawa podatkowego. 
W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi 
Spółki realizowane były przez  doświadczonych pracowników, stale podnoszących kwalifikacje, biorących 
udział w szkoleniach oraz śledzących zmiany w przepisach prawa podatkowego, zmieniającą się wykładnię, 
korzystając przy tym ze stałego wsparcia doradcy podatkowego.
We współpracy z kontrahentami Spółka zachowuje ostrożność dokonując ich weryfikacji i regulując 
zobowiązania wobec czynnych podatników VAT co do zasady w procedurze podzielonej płatności.
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W procesach rzetelnego, zgodnego z przepisami i aktualną wykładnią, rozliczania podatków, 
wykorzystywane są procedury wewnętrzne, w szczególności:

•	 Procedura dotycząca otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych;
•	 Procedura archiwizowania dokumentów wprowadzonych do systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów;
•	 Zespół procesów elektronicznego obiegu dokumentów, pozwalający na weryfikację dostawców, 

kontrolę i akceptację przez uprawnione osoby ponoszonych kosztów;
•	 Procedury, instrukcje, wzory - praktyczne instrukcje czynności do wykonania;
•	 Polityka rachunkowości;
•	 Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych.

III. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

 W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021  Spółka nie podejmowała żadnych dobrowolnych 
form współpracy z Krajową Administracją Skarbową. 

IV. 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,

Strategia podatkowa realizowana przez Grupę Topex opiera się na dokonywaniu rzetelnych 
rozliczeń podatkowych z zachowaniem daleko idącej ostrożności fiskalnej. Z uwagi na rodzaj oraz skalę 
prowadzonej działalności gospodarczej Spółka jest zobowiązana do wypełniania i realizacji szeregu 
obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, które wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z dochowaniem obowiązujących terminów.
W szczególności Spółki dba o to by prawidłowo sporządzać deklaracje i informacje podatkowe, a następnie 
terminowo przekazywać je organom podatkowym.
W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka była podatnikiem:

•	 Podatku dochodowego od osób prawnych;
•	 Podatku od towarów i usług;
•	 Podatku od nieruchomości;

W ramach prowadzonej działalności Spółka terminowo regulowała zobowiązania publicznoprawne 
wynikające z prawa celnego, korzystając przy ich rozliczeniu z usług specjalistów z Działu Celnego 
zatrudnionych w Grupie Topex.
W roku podatkowym od 01.05-12.2021 Spółka realizowała obowiązki płatnika wynikające z tytułu 
następujących podatków: 

•	 podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w ramach 
stosunku pracy i umów cywilnoprawnych; 

•	 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych zobowiązań 
regulowanych do ZUS – z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych w ramach stosunku 
pracy i umów cywilnoprawnych.
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Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji występowania schematów podatkowych Spółka wdrożyła 
Procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych i prowadzi bieżącą analizę w zakresie  identyfikacji uzgodnień 
stanowiących lub mogących stanowić schemat podatkowy. 

W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie wdrażała ani nie korzystała z żadnego 
schematu podatkowego. Spółka nie składała informacji o schematach podatkowych (MDR-1) ani raportu 
MDR-3. 

V. 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 roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Grupa Topex realizowała transakcje towarowe z 
podmiotem powiązanym wg art. 11a ust. 1 pkt 4 updop z Rosji, dokonując dostawy towarów handlowych 
dystrybuowanych przez spółkę powiązaną na terytorium Rosji. 

Wartość transakcji towarowych z takim podmiotem powiązanym przekroczyła w 2021 r. kwotę stanowiącą  
5% sumy bilansowej aktywów Spółki (wg stanu na 31.12.2021).

VI. Informacja 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 roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie podjęła ani nie planowała działań 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej 
podmiotów powiązanych.

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 
W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o interpretację 

ogólną Ministra Finansów.

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

W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o interpretację 
indywidualną.

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

W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o Wiążącą 
Informację Stawkową. 
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4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).

W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o Wiążącą Informację 
Akcyzową.

VIII. 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

W roku podatkowym od 01.05.2021 do 31.12.2021 Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń 
podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych 
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop i na podstawie art. 23v ust. 
2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1128 ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).
W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach/ krajach Spółka w 2021 r.: 

•	 nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków i nie była obowiązana do dokonywania takiej 
rejestracji; 

•	 nie składała deklaracji ani informacji podatkowych i nie była zobowiązana do składania deklaracji 
ani informacji podatkowych; 

•	 nie odprowadzała podatków i nie była zobowiązana do odprowadzania podatków.


