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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 

ROK PODATKOWY 2021 

 

Niniejszy dokument stanowi realizację przez ALDI Sp. z o.o. z siedzibą 

w Chorzowie (dalej: „Spółka”) obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy 

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1800, tekst jedn. z późn. zm., dalej: „CIT”) za rok 

podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Spółka wchodzi w skład Grupy ALDI Nord jednej z wiodących firm 

handlowych w Europie, która w 2013 r. świętowała 100 lecie istnienia. Od 

lat 60-tych Grupa ALDI Nord zorganizowana jest w zdecentralizowany 

system spółek. Zdecentralizowana struktura organizacyjna i efektywny 

system logistyczny zapewniają prosty i skuteczny przebieg procesów 

w przedsiębiorstwie.  

Spółka nie angażowała się w sztuczne konstrukcje tworzone w celu 

optymalizacji podatkowych i nie uczestniczy w konstrukcjach 

podatkowych pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia. Decyzje 

podejmowane są w oparciu względy ekonomiczne i biznesowe, 

zmierzające do osiągnięcia korzystnego wyniku finansowego Spółki. 

Priorytetem dla Spółki jest aktualnie rozwój sieci sklepów na terenie całej 

Polski. W tym celu Spółka ponosi istotne koszty związane z inwestycjami 

i ekspansją na bardzo konkurencyjnym polskim rynku sprzedaży 

detalicznej, które mają duży wpływ na aktualny wynik finansowy Spółki. 

W 2021 roku Spółka odnotowała wzrost obrotów ze sprzedaży o 20% w 

porównaniu do 2020 roku, start kampanii telewizyjnej i „ALDI ma to COŚ”. 

Równocześnie w 2021 r. powstało 39 nowych sklepów, otwarto 158 

przebudowanych lokalizacji czy rozpoczęto budowę drugiego centrum 

dystrybucyjnego pod Bydgoszczą (ukończoną w 2022 r.). Powyższe ma 

znaczący wpływ na wynik finansowy i pozycję podatkową Spółki.  

Jednym z priorytetów funkcjonowania Spółki jest traktowanie rozliczeń 

podatkowych jako kluczowych zagadnień z zakresu odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa. Działania Spółki w tym obszarze prowadzone są 

z zachowaniem należytej staranności, przez pracowników o wysokich 

kwalifikacjach merytorycznych. Spółka jest płatnikiem podatku 



 

 

 

 

dochodowego od osób fizycznych, podatnikiem m. in. podatku od 

towarów i usług, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku akcyzowego, 

podatku od nieruchomości. 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu realizacji 

prawidłowych rozliczeń należności publicznoprawnych. W tym celu 

Spółka posiada i realizuje procesy oparte na wiedzy i doświadczeniu 

pracowników, jak również sformalizowane procedury podatkowe. 

1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz 

procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

i zapewniających ich prawidłowe wykonanie i o stosowanych 

przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

Spółka posiada stosowne procedury i procesy umożliwiające zarządzanie 

wykonywaniem obowiązków podatkowych, a także ciągle podejmuje 

działania nad tworzeniem i wdrażaniem nowych dostosowując je do 

zmieniających się dynamicznie przepisów prawa podatkowego. 

Spółka nie uczestniczyła w 2021 r. w żadnej z dobrowolnych form 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w 

szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków 

w rozumieniu art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, tekst jedn. z późn. zm., dalej : 

„OP”). 

Niezależnie od tego Spółka w sposób transparentny i wiarygodny 

współpracuje z organami podatkowymi, udzielając w razie potrzeby 

wszelkich wymaganych informacji i wyjaśnień w zakresie rozliczeń 

podatkowych. 

2. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków 

podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz 

z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, 

o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP z podziałem na podatki, 

których dotyczą. 

Spółka terminowo i zachowaniem należytej staranności realizowała 

obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które 

wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Spółka nie 

przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji 

o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 OP. 



 

 

 

 

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 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 

Rzeczpospolitej Polskiej i  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, 

Spółka dokonywała w 2021 r. transakcji z podmiotami powiązanymi, ale 

wartość uiszczanego wynagrodzenia na rzecz podmiotów powiązanych 

nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Spółki. 

W 2021 r. Spółka kontynuowała działania zmierzające do wydzielenia 

majątku nieruchomościowego jako odrębnego podmiotu gospodarczego. 

Głównymi motywami reorganizacji jest dostosowanie struktury 

działalności w Polsce do ustalonego docelowego modelu działalności w 

ramach Grupy ALDI Nord, a także zabezpieczenia aktywów Spółki 

w postaci nieruchomości będących własnością Spółki poprzez ich 

oddzielenie od generującej większe ryzyka biznesowe działalności 

operacyjnej. 

4. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej 

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

podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 

mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji 

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

towarów i usług,  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, z późn. zm.), 

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP. 

Spółka w 2021 r. złożyła wnioski wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b OP w związku z planowaną 

reorganizacją. 

Spółka w 2021 r. złożyła wnioski o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 



 

 

 

 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, tekst jedn. 

z późn. zm.). 

Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie 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, tekst jedn. 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 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych 

w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 j ust. 2 CIT i na 

podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1426, tekst jedn. 

z późn. zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP. 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opublikowane 

z poszanowaniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, 

zawodową lub procesu produkcyjnego Spółki. 
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