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1. Wykaz skrótów

Grupa OLX lub Spółka

Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872
Poznań ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, NIP
7792433421, REGON 362117960

Rok Podatkowy 2021

Okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406)

Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426)

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1325)

Ustawa o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)

Ustawa o podatku
akcyzowym

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 722)
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2. Wstęp
Niniejszy dokument przedstawia informacje o realizowanej strategii podatkowej przez
Grupę OLX za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Informacja o
realizowanej strategii podatkowej przez Grupę OLX została sporządzona na podstawie art.
27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT oraz nie zawiera informacji objętych
tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Niniejsza
informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Grupę OLX dotyczy wyłącznie okresu
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. i obejmuje transakcje, dokumentacje,
procedury, plany oraz inne elementy stanu faktycznego i stanu wiedzy za ten okres.
Grupa OLX realizuje strategię podatkową zgodnie z grupową polityką podatkową, która
została utworzona i zaakceptowana przez Zarząd Prosus NV i Naspers Limited (spółki
macierzyste) i która jest publikowana na stronie internetowej Grupy Prosus i Grupy
Naspers. Wyżej wskazane grupowe polityki podatkowe Grupy Prosus oraz Grupy Naspers
dostępne są pod poniższymi adresami:
a) Polityka Podatkowa Grupy Prosus:
https://naspersstorageaccount.blob.core.windows.net/prodnaspersmedia/prosus/
media/prosus/pdf/governance/group-tax-policy.pdf
b) Polityka Podatkowa Grupy Naspers:
https://naspersstorageaccount.blob.core.windows.net/prodnaspersmedia/naspers
portal/media/naspers/pdf/governance/group-tax-policy.pdf
Informacje dotyczące podejścia Grupy Prosus do rozliczeń podatkowych można również
znaleźć na stronie internetowej grupy pod adresem: https://www.prosus.com/about/tax.
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3. Podstawowe informacje o Spółce
Grupa OLX należy do międzynarodowej Grupy Prosus, która jest właścicielem
międzynarodowych inwestycji e-commerce firmy Naspers. Grupa Naspers jest globalną
grupą działającą w branży internetowej, a także jednym z największych inwestorów
technologicznych na świecie.
Naspers i Prosus koncentrują się na szybko rozwijających się rynkach i inwestują w lokalne
spółki. Inwestycje Naspers i Prosus są prowadzone lokalnie oraz lokalnie płacone są
również podatki. Poprzez inwestycje w lokalne firmy, Naspers i Prosus wspierają wzrost
tych firm, co pociąga za sobą tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie potencjału
biznesowego oraz wpłat z tytułu podatków. Naspers i Prosus budują wiodące firmy, które
wzmacniają pozycję ludzi i wzbogacają społeczności. Miliony ludzi codziennie korzystają z
produktów i usług firm, w które zainwestował Naspers i Prosus.
W każdym kraju, w którym jest prowadzona działalność operacyjna, spółki z Grupy Prosus
funkcjonują niezależnie pod względem organizacyjnym, prawnym oraz personalnym przy
zachowaniu jednocześnie ścisłej współpracy z Grupą Prosus. Aby świadczyć usługi na
lokalnych rynkach, działalność operacyjna jest co do zasady prowadzona lokalnie w
poszczególnych krajach, w tym w Polsce poprzez Grupę OLX.
Głównym przedmiotem działalności Grupy OLX w Polsce jest świadczenie usług w ramach
internetowych serwisów ogłoszeniowych pod nazwą: Otomoto, Otodom, OLX oraz Fixly.
Serwisy te dostępne są w domenach internetowych otomoto.pl, otodom.pl, olx.pl, fixly.pl.
Umożliwiają one użytkownikom Internetu zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń
dotyczących sprzedaży lub zamiany przedmiotów w różnych kategoriach (zawierających
zaproszenia do składania ofert zakupu), ogłoszeń sprzedaży pojazdów, ogłoszeń
dotyczących nieruchomości, a także ogłoszeń dla osób szukających pracy, czy też
znalezienie odpowiedniego usługodawcy. Oprócz wyżej wymienionych, Spółka świadczy
usługi z zakresu reklamy. Klienci mają możliwość wykupienia reklam na serwisach
ogłoszeniowych Spółki.
Grupa OLX dąży do bycia odpowiedzialnym członkiem społeczności, w której prowadzi
swoją operacyjną działalność. Wywiązywanie się z lokalnych obowiązków podatkowych
postrzega jako niezwykle istotny społeczno-gospodarczy wkład w życie lokalnej
społeczności. Celem Spółki w tym zakresie nie jest jedynie poprzestanie na terminowym
składaniu prawidłowych deklaracji podatkowych, ale transparentność w stosunku do
organów administracji podatkowej odnośnie podejmowanych przez Spółkę działań,
mających wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.
Te podstawowe wartości mają fundamentalne znaczenie w zarządzaniu sprawami
podatkowymi. Podejście Grupy OLX do podatków, nasza polityka podatkowa i ujawnianie
informacji podatkowych, stanowią część dialogu, który prowadzimy z naszymi
interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, i są one publicznie
dostępne.
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4. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach i procedurach
podatkowych oraz formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej
4.1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniające ich prawidłowe wykonanie

Zgodnie z Grupową Polityką Podatkową, Spółka przestrzega zasad związanych z
prawidłowym rozliczeniem podatkowym poprzez zobowiązanie się do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wykonywania swoich obowiązków ustawowych;
zapłaty zobowiązań podatkowych w terminie;
budowania dobrych, uczciwych oraz otwartych relacji z władzami skarbowymi;
ujawniania informacji podatkowych na wezwanie organów podatkowych;
prowadzenia prawidłowej ewidencji podatkowej;
przestrzegania krajowych regulacji dotyczących cen transferowych.

W celu prawidłowej realizacji zadań, polegających na wykonywaniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka wdrożyła procesy oraz procedury
podatkowe.
Obowiązujące w Spółce procedury i procesy podatkowe dotyczące wybranych obowiązków
podatkowych Spółki oraz obszarów jej działalności, jak i obejmujące różnorodne czynności
mające związek z procesami rozliczeń podatkowych, zarówno spisane, jak i niespisane,
obejmują między innymi:
1) Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązująca w
Spółce (MDR).
2) Procesy powiązane z prawidłowym wykonywaniem zadań z obszaru kadr i płac w
Spółce.
3) Proces weryfikacji podatku dochodowego od osób prawnych.
4) Procedura weryfikacji podatku u źródła.
5) Proces weryfikacji kontrahentów – due diligence.
6) Procedura elektronicznego obiegu dokumentów księgowych.
7) Proces akceptacji umów pod kątem przepisów podatkowych.
8) Proces weryfikowania faktur przed dokonaniem zapłaty pod względem zastosowania
metody podzielonej płatności.
9) Proces weryfikowania kontrahentów w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT.
10) Proces spisywania należności i zobowiązań przedawnionych.
11) Proces prowadzenia dokumentacji niezbędnej do rozliczania poszczególnych typów
kosztów.
12) Procesy księgowań, wystawiania faktur, rozliczania środków trwałych oraz
stosowania właściwych stawek podatkowych.
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Powyższe procesy oraz procedury są na bieżąco weryfikowane oraz uaktualniane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Spółka prowadzi bieżący monitoring
zmian w prawie, interpretacji przepisów i orzecznictwa dotyczącego podatków. W tym celu
Spółka zatrudnia osoby na stanowiskach związanych z tematyką rozliczeń podatkowych
posiadające kompleksową wiedzę podatkową oraz rachunkową.

4.2. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W Roku Podatkowym 2021 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z
organami Krajowej Administracji Skarbowej.
Jednocześnie w roku podatkowym zakończonym 31 marca 2019 roku Spółka złożyła
wniosek do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie uprzedniego porozumienia
cenowego (APA).

5. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę
podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązków

Jednym z głównych filarów polityki podatkowej Grupy OLX jest zachowanie
transparentności w raportowaniu podatkowym i przejrzystości w kontaktach z organami
administracji skarbowej.
W Roku Podatkowym 2021 Spółka poprawnie realizowała obowiązki podatkowe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w Roku Podatkowym 2021
przepisami prawa podatkowego.
W okresie, którego dotyczy niniejsza informacja o realizowanej strategii, Grupa OLX była
podatnikiem m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu którego w zeznaniu
podatkowym za Rok Podatkowy 2021 wykazała podatek do zapłaty w wysokości 89,4 mln
zł.
Grupa OLX w Roku Podatkowym 2021 realizowała powyżej wskazane obowiązki podatkowe
przede wszystkim poprzez regulowanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i
przesyłanie w terminie, do właściwych organów podatkowych, deklaracji podatkowych.
Należy również zaznaczyć, że osoby zatrudnione w Spółce na stanowiskach związanych z
rozliczeniami oraz procesami i procedurami podatkowymi, stale monitorują zmiany w
polskim prawie podatkowym oraz udoskonalają swoją wiedzę merytoryczną w zakresie
przepisów podatkowych oraz rachunkowych. Pracownicy działają zgodnie z podstawowymi
wartościami Grupy OLX, jak i całej grupy Naspers / Prosus. W przypadku powstania
wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego, Spółka współpracuje z
profesjonalnymi i wykwalifikowanymi doradcami zewnętrznymi.
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6. Informacja 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
W Roku Podatkowym 2021 Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
dwie informacje o wykorzystanych schematach podatkowych w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej
(MDR-3).

7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, 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 2021 Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami
powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT), których wartość przekracza
5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:
1)
2)
3)
4)

opłata franczyzowa na rzecz podmiotu powiązanego;
świadczenie usług rozwoju oprogramowania na rzecz podmiotu powiązanego;
świadczenie usług wsparcia na rzecz podmiotu powiązanego;
spłata pożyczki.

8. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę
działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
W trakcie Roku Podatkowego 2021 Grupa OLX połączyła się przez przejęcie ze spółką OLX
Corporate Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku spółki OLX Corporate Sp. z o.o.
na Grupę OLX.
W trakcie Roku Podatkowego 2021 Spółka nie podejmowała ani nie planowała podejmować
innych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
o CIT.
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9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie
9.1. Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej

W trakcie Roku Podatkowego 2021 Spółka nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

9.2. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art.
14b Ordynacji podatkowej

W trakcie Roku Podatkowego 2021 Spółka nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

9.3. Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o
VAT

W trakcie Roku Podatkowego 2021 Spółka nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej
informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT.

9.4. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy
o podatku akcyzowym

W trakcie Roku Podatkowego 2021 Spółka nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej
informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych
Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie
art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
W trakcie Roku Podatkowego 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w
aktach wykonawczych wydanych na podstawie:
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1) art. 11j ust. 2 ustawy o CIT, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28
marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 600)
2) art. 23v ust. 2 ustawy o PIT, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28
marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 599) oraz
3) w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, tj. w obwieszczeniu Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji
niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii
Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z
2021 r., poz. 225).
Dodatkowo w Roku Podatkowym 2021 Spółka realizowała transakcje z niepowiązanym
podmiotem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT z siedzibą w Hongkongu.
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