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STRATEGIA PODATKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

MOSTOSTAL ZABRZE 

WSTĘP 

 Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE (dalej: „Grupa MZ”) jest grupą 

przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, projektową, budowlaną i montażową 

na rynku polskim jak i zagranicznym. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pełni rolę nadzoru 

właścicielskiego i zarządzania strategicznego, a działalność operacyjna prowadzona 

jest w spółkach zależnych. 

 W skład Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE wchodzą następujące spółki: 

1. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. – Spółka Dominująca – zarządzanie strategiczne, 

świadczenie usług w ramach Centrum Usług Wspólnych na rzecz Spółek Zależnych, 

m.in. w zakresie finansów, księgowości i podatków, doradztwa prawnego, IT. 

2. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. – wytwarzanie i montaż 

konstrukcji stalowych i orurowania, montaż instalacji i urządzeń technologicznych. 

3. MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. – projektowanie i inne usługi inżynierskie. 

4. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego S.A. – kompleksowa budowa obiektów kubaturowych. 

5. MOSTOSTAL ZABRZE Elektro Sp. z o.o. – instalacje elektroenergetyczne. 

6. MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. – średnioseryjna produkcja 

mechanicznych podzespołów maszyn i pojazdów. 

7. MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami. 
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8. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. 

9. Bud-Work Serwis Sp. z o.o. 

 Niniejsza Strategia podatkowa przedstawia stanowisko Grupy MOSTOSTAL 

ZABRZE w kwestii zagadnień podatkowych oraz zasady realizacji zobowiązań 

podatkowych przez Grupę MZ. 

 Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE w 2019 roku przyjęła misję, zasady 

działania i wartości pracowników, wśród których pierwsze miejsce zajmuje zasada 

uczciwości. 

 Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE za swój cel stawia sobie tworzenie wartości 

dla klientów i akcjonariuszy, ale również rozwój i możliwość samorealizacji pracowników 

zatrudnionych w Grupie, a także wkład w dobro wspólne jakim jest rozwój przyjaznej 

społeczeństwu infrastruktury oraz uczciwe odprowadzanie należności podatkowych, 

których redystrybucja przyczynia się do wzrostu dobrobytu państwa i jego obywateli. 

MISJA Z PODATKOWEGO PUNKTU WIDZENIA: 

PŁACIMY PODATKI DLA DOBRA WSPÓLNEGO 

 Istotą powołania do życia każdego przedsiębiorstwa jest generowanie wartości 

oraz wzrost. Niezaprzeczalnie, także przedsiębiorstwa należące do Grupy MZ podzielają 

te oczywiste zasady życia gospodarczego. Jednakże, jak już wspomniano na wstępie, 

Grupa MZ dostrzega także inne cele swojego istnienia oraz obowiązki, do których 

się poczuwa. 

 Będąc świadomym swojej istotnej roli w gospodarce narodowej, a w szczególności 

gospodarce lokalnej (jako duży pracodawca), korzystając z zasobów ludzkich, których 

kompetencje i umiejętności kształtowały się m.in. w szkołach i uczelniach publicznych, 

czy też korzystając z dostępnej infrastruktury, Grupa MZ w pełni dostrzega swoją 
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powinność regulowania zobowiązań podatkowych dla dobra wspólnego. Jednocześnie, 

realizując zadania za granicą, tak na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, podmioty 

składające się na Grupę MZ, rozumieją i podzielają także ciążącą na nich podatkową 

odpowiedzialność społeczną względem tamtejszych administracji. Stąd Grupa MZ w pełni 

stosuje się do przepisów prawa podatkowego krajowego, zagranicznego, 

międzynarodowego, jak i zaleceń organizacji międzynarodowych, które nie stanowią źródła 

prawa, ale wielokrotnie ułatwiają prowadzenie działalności i rozwijania relacji biznesowych 

na rynku międzynarodowym. 

 Każdy podmiot, który odpowiedzialnie prowadzi działalność gospodarczą zdaje 

sobie sprawę, że podatki spełniają szereg istotnych funkcji, od których zależy także 

przetrwanie i możliwość wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa MZ zdaje sobie sprawę, 

że odprowadzane przez Spółki należące do Grupy podatki przyczyniają się do rozwoju 

społeczeństwa, jak i możliwości rozwoju poszczególnych Spółek. Mając tę świadomość 

Grupa MZ wykazuje minimalny apetyt na ryzyko, stosując się do przepisów podatkowych 

jak i utrwalonej linii interpretacyjnej oraz orzeczniczej. Jako że Grupa rozumie i uznaje 

za część swojej misji płacenie podatków dla dobra wspólnego, w swoim podejściu do prawa 

podatkowego nie szuka w nim luk, kontrowersyjnych obejść czy sztucznych zachowań. 

ZASADA 

PRAWIDŁOWEGO OPODATKOWANIA ZYSKU 

 Zasadą Grupy MZ jest wypracowanie zysku i prawidłowe odprowadzenie podatku, 

które stanowi wkład Grupy w rozwój społeczny tak na gruncie lokalnym 

jak i ogólnokrajowym. Oczywistym jest, że Spółki Grupy MZ ukierunkowane są na działanie 

w perspektywie długookresowej, więc tym bardziej są zainteresowane transparentnym 

podejściem do kwestii opodatkowania, tym samym bezwzględnie odrzucając wszelkie 
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kwestie kreatywnej nadinterpretacji przepisów, które potencjalnie stanowić mogłyby 

krótkoterminowe, wątpliwe etycznie, korzyści finansowe. 

 Prawidłowe opodatkowanie nie oznacza jednak braku korzystania 

z ulg podatkowych czy też dotacji ujętych w przepisach prawa. Niezwracanie uwagi 

na możliwości, zgodnych z prawem, zmniejszeń obciążeń podatkowych stanowiłoby, 

bowiem, nieuczciwość względem właścicieli oraz pracowników zatrudnionych przez Spółki 

Grupy MZ, dzięki których wysiłkowi możliwy jest wzrost i dalszy rozwój Grupy MZ. 

 Grupa MZ uważa, że prawidłowe odprowadzanie podatków i opłat stanowi jej wkład 

w rozwój społeczny, z którego także korzysta. Stąd Spółki Grupy wystrzegają się agresywnej 

strategii podatkowej jak i sztucznych, stricte optymalizacyjnych zachowań, polegając raczej 

na dogłębnej analizie podatkowej, szacowaniu ryzyka i obierania drogi możliwie 

najbezpieczniejszej, wystrzegając się nieprawidłowości. 

 Grupa MZ na każdym polu przewidzianym przez przepisy prawa dąży 

do współpracy i dialogu z organami podatkowymi, na wstępie starając się wyjaśnić 

pojawiające się wątpliwości, a w razie sporów, merytorycznie i jasno dowodzić swoich racji 

bez uciekania się do nieetycznych zachowań. W razie ewentualnie – mimo jak najdalej 

posuniętej dobrej woli – powstałych uchybień, Grupa dąży do jak najszybszej 

i najefektywniejszej ich naprawy oraz wyciągnięcia z nich wniosków na przyszłość.  
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CEL GŁÓWNY: 

PODJĘCIE WSZECHSTRONNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI PODATKOWEJ, ELIMINACJĘ ZAGROŻEŃ 

ZE STRONY OTOCZENIA PODATKOWEGO PRZY JEDNOCZESNYM 

WYKORZYSTANIU ZWOLNIEŃ I ULG ZAPISANYCH W PRAWIE 

PODATKOWYM 

 W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązku podatkowego, podmioty 

należące do Grupy MZ podejmują szereg czynności pozwalających na zapewnienie 

zgodności podatkowej czy zminimalizowanie ryzyka podatkowego. Ww. cel główny 

realizowany jest poprzez cele szczegółowe. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

I. OGRANICZONY APETYT NA RYZYKO: 

▪ brak agresywnej polityki podatkowej. 

II. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW: 

▪ wprowadzony kodeks etyki zawierający m.in.: 

• politykę antykorupcyjną, 

• procedurę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

III. OGRANICZENIE RYZYKA PODATKOWEGO: 

▪ wprowadzone procedury i instrukcje, 

▪ współpraca z organami podatkowymi i doradcami podatkowymi, 

▪ permanentna analiza zmian przepisów i kształtujących się linii interpretacyjnej 

i orzeczniczej. 
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IV. WZMACNIANIE ZESPOŁU PODATKOWEGO ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSZAR 

PODATKOWY GRUPY: 

▪ budowanie właściwej pozycji sekcji podatkowej, 

▪ szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

▪ prawidłowa kreacja polityki podatkowej. 

REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO POPRZEZ REALIZACJĘ CELÓW 

SZCZEGÓŁOWYCH 

 Podmioty z Grupy MZ uważają, że za sukcesem przedsiębiorstwa stoją ludzie, którzy 

to przedsiębiorstwo tworzą. Dlatego też pierwszą z czynności podejmowanych, 

m.in. w kwestii rozliczeń podatkowych, księgowości i finansów jest właściwy dobór 

kompetentnych pracowników. Stąd też podmioty należące do Grupy starają się pozyskać 

specjalistów na szerokim polu oraz prowadząc rekrutację pod różnorakimi kątami. 

Dla Grupy wartością dodaną pracownika są, oprócz umiejętności i wiedzy stricte 

zawodowej, w dużej mierze także postawa zgodna z kulturą organizacyjną Grupy MZ. 

Ponadto podmioty w Grupie cenią sobie uczciwość i odpowiedzialność społeczną. 

 Grupa MZ zdaje sobie sprawę, że pozyskanie wykwalifikowanej kadry i stworzenie 

zespołu jest niewystarczające. Dlatego też Grupa dba i regularnie wspomaga rozwój swoich 

pracowników na gruncie tak zawodowym, jak i społecznym. Stąd oprócz systematycznych 

szkoleń podatkowych, kursów podnoszących kwalifikacje czy delegowania na studia 

podyplomowe, w ramach Grupy organizowane są także wyjazdy integracyjne, Kluby 

zainteresowań czy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, umiejętności odpoczynku 

tudzież relacji międzyludzkich. 

 Zarządzając tak dużą grupą kapitałową jaką jest Grupa MOSTOSTAL ZABRZE, 

oprócz oparcia na kompetencjach kadry, należało też oprzeć się o systemowe zabezpieczenie 
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obszaru podatkowo-księgowego. Stąd też stworzono i powołano do życia szereg procedur, 

które wspomagają rozliczenia podatkowe, ale też za pomocą których możliwy jest skuteczny 

nadzór nad procesami zachodzącymi w Grupie, mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ 

na rozliczenia podatkowe. Dla przykładu można wymienić te najobszerniejsze 

jak i najważniejsze z procedur podatkowych i okołopodatkowych, takie jak: Procedura CIT, 

Procedura PIT, Procedura VAT i Procedura MDR, a poza nimi także dokumenty wchodzące 

w zakres Kodeksu etyki Grupy MZ, takie jak: Polityka antykorupcyjna, Procedura 

anonimowego zgłaszania naruszania prawa, procedur i standardów etycznych, 

czy też Procedura przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

 Najważniejszą z powołanych dokumentów podatkowych i okołopodatkowych jest, 

będąca wspólnym mianownikiem dla wszystkich z nich Polityka podatkowa, którą 

Grupa MZ powołała w celu możliwie najlepszego wypełniania zobowiązań podatkowych. 

 Wszystkie z powołanych norm powstały wskutek szerokiego doświadczenia 

i dążenia Grupy MZ do zapewnienia zgodności podatkowej i eliminacji zagrożeń ze strony 

otoczenia podatkowego. 

 Zdając sobie sprawę, że nawet najbardziej wnikliwe analizy stanu faktycznego oraz 

najlepiej napisane procedury nie są w stanie przewidzieć każdej ewentualności, powołane 

w Grupie MZ procedury, instrukcje i procesy są regularnie audytowane i w razie 

konieczności na bieżąco aktualizowane, czy nawet – w razie powstania takowej potrzeby – 

powoływane nowe. Należy przy tym mieć na uwadze ciągłą zmienność otoczenia prawnego 

i biznesowego. 

 Kolejną z czynności na rzecz jak najlepszego wypełniania obowiązków podatkowych 

przez Grupę jest permanentna analiza zachodzących zmian w prawie czy kształtowanej linii 

orzeczniczej i interpretacyjnej, tak na gruncie krajowym jak i międzynarodowym. W celu 

jeszcze doskonalszej działalności w otoczeniu prawno-podatkowym, Grupa MZ korzysta 

z usług zewnętrznych doradców podatkowych tak polskich, jak i zagranicznych. Szczególną 
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uwagą Grupa MZ obdarza zagraniczny rynek usług doradztwa podatkowego z tego 

względu, iż jej aktywna działalność na rynku międzynarodowym nieprzerwanie powoduje 

zmianę listy państw, w których podmioty Grupy MZ są zobowiązane do rejestracji 

podatkowej i działania na gruncie obcego prawa podatkowego. 

 Pomimo wspomnianego międzynarodowego charakteru działalności Grupy MZ, 

zachowując pełną transparentność podatkową, podmioty należące do Grupy konsekwentnie 

unikają związków z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów 

podatkowych) oraz, badając sytuację finansowo-właścicielską potencjalnych kontrahentów, 

unikają zawierania kontraktów z przedsiębiorstwami, których struktura właścicielska 

związana jest z rajami podatkowymi lub jeżeli istnieje choćby samo ryzyko z nimi związania. 

 W celu dochowania należytej staranności oraz w celu maksymalizacji pewności 

co do prowadzonych rozliczeń podatkowych Grupa MZ niejednokrotnie zwraca 

się do organów podatkowych także z zapytaniem o potwierdzenie opracowanej 

wewnętrznie drogi postępowania, jak również z zapytaniem o wyjaśnienia powstałych 

wątpliwości czy niejasności. W zależności od wagi rozwiązań jak i generowanego ryzyka, 

zapytania takie kierowane są drogą mniej lub bardziej administracyjną – poczynając 

od konsultacji w ramach infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, a na interpretacjach 

indywidualnych kończąc. 

ZAKOŃCZENIE 

 Niniejsza Strategia podatkowa Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE stanowi 

wprowadzenie i opis szczegółowej procedury jaką jest Polityka podatkowa, jednocześnie 

opisuje stanowisko Grupy w kwestiach podatkowych w świetle obowiązku prawnego 

jak i społecznego. 

 Jak wskazano powyżej, Grupa prowadzi konserwatywną politykę podatkową, 
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a za jeden z elementów swojej misji uważa płacenie sprawiedliwych społecznie podatków 

dla dobra wspólnego. Podmioty należące do Grupy nie szukają sposobności do sztucznego 

kreowania zachowań w celu uzyskania korzyści podatkowych, a prowadzą racjonalną 

działalność biznesową w pełnym poszanowaniu przepisów prawa, tak w jego aspekcie 

literalnym, jak i celowościowym. 

 W razie konieczności Grupa nie waha się przed skorzystaniem z możliwości wsparcia 

na gruncie podatkowym na różnych polach w celu uniknięcia ryzyka podatkowego. 
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