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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 

sporządzona w trybie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”) 

za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Rok podatkowy”) 

przez: Podatkową Grupę Kapitałową MULTI – FORM II (NIP 2060003032, dalej: „PGK”) 

oraz podmioty wchodzące w skład PGK w postaci: 

Multi Holding sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (NIP 6462945821, dalej: „Multi Holding”) 

Multi – Form II sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (NIP 6461011186, dalej: „MF II”) 

VTM Holding sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (NIP 5470084184, dalej: „VTM Holding”) 

Panelowy sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (NIP 6292479106, dalej: „Panelowy”) 

(dalej: „Informacja”) 

 

1. PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) prowadzą swoją 
działalność w duchu zasad CSR (corporate social responsibility), która akcentuje odpowiedzialność 
organizacji za wpływ jej decyzji i działań na otoczenie społeczne poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, 
które: 

a. przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, 

b. uwzględnia oczekiwania interesariuszy (m.in. pracowników, współpracowników, kontrahentów 
oraz społeczność lokalną), 

c. jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z przyjętymi normami postępowania, 

d. jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach. 

2. Powyższe zasady CSR znajdują także odzwierciedlenie w realizowanej przez PGK i podmioty wchodzące 
w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) strategii podatkowej, która polega m.in. na: 

a. wypełnianiu z należytą starannością wszystkich wymogów podatkowych, w tym składaniu 
odpowiednich zeznań, informacji i deklaracji oraz dokonywaniu płatności wszelkich podatków 
i należności publicznoprawnych, 

b. starannej analizie konsekwencji podatkowych podejmowanych działań biznesowych, 

c. bieżącym monitorowaniu zmian w przepisach podatkowych i ich interpretacji dokonywanej przez 
organy podatkowe i sądy administracyjne. 

3. Wewnętrzna struktura korporacyjna podmiotów wchodzących w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM 
i Panelowy) została tak ukształtowana, aby stworzyć sprzyjające środowisko do realizacji wyżej opisanych 
założeń realizowanej przez PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) 
strategii podatkowej, w szczególności poprzez: 

a. nawiązywanie współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami i współpracownikami, 

b. korzystanie z usług i ekspertyz doradców zewnętrznych (w miarę potrzeb), 

c. system kontroli wewnętrznej (m.in. odpowiedni obieg dokumentów i ich walidację). 

4. Poniżej zostały przedstawione informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2: 

a. pkt 1 lit. a Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) realizują 
wymagane przepisami podatkowymi obligatoryjne procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie, 
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PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) posiadają 
wymagane przepisami podatkowymi obligatoryjne procedury dotyczące zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 
ich prawidłowe wykonanie, 

b. pkt 1 lit. b Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) nie uczestniczyły 
w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), 
w tym nie została zawarta umowa o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.; dalej: 
„Ordynacja podatkowa”), 

c. pkt 2 Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy), z należytą 
starannością, realizowały wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
które zostały na nie nałożone przez obowiązujące przepisy prawa, 

w Roku podatkowym, PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM 
i Panelowy) nie zidentyfikowały wystąpienia tzw. schematów podatkowych, dlatego w Roku 
podatkowym nie zostały złożone żadne informacje do Szefa KAS w tym zakresie, 

d. pkt 3 lit. a Ustawy CIT 

transakcje realizowane (w Roku podatkowym) przez podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi 
Holding, MF II, VTM i Panelowy) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
Ustawy CIT prezentują tabele stanowiące załącznik do niniejszej Informacji, 

podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) nie zawierały transakcji 
z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, które nie byłyby 
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na brak występowania tego typu 
podmiotów powiązanych, 

e. pkt 3 lit. b Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) (w Roku 
podatkowym) nie planowały ani nie podejmowały działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych PGK i podmiotów wchodzących w skład PGK (tj. Multi 
Holding, MF II, VTM i Panelowy) lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
Ustawy CIT 

f. pkt 4 lit. a Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) (w Roku 
podatkowym) nie składały wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 

g. pkt 4 lit. b Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) (w Roku 
podatkowym) nie składały wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

h. pkt 4 lit. c Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) (w Roku 
podatkowym) nie składały wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 

i. pkt 4 lit. d Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) (w Roku 
podatkowym) nie składały wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, 

j. pkt 5 Ustawy CIT 

PGK i podmioty wchodzące w skład PGK (tj. Multi Holding, MF II, VTM i Panelowy) (w Roku 
podatkowym) nie dokonywały rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 
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5. Wyżej przedstawione informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy CIT zostały przygotowane 
z należytą starannością i według najlepszej wiedzy PGK i podmiotów wchodzących w skład PGK (tj. Multi 
Holding, MF II, VTM i Panelowy). 

6. Zgodnie z art. 27c ust. 2 Ustawy CIT, niniejsza Informacja nie zawiera informacji objętych tajemnicą 
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

7. W myśl art. 27c ust. 4 Ustawy CIT, niniejsza Informacja za Rok podatkowy została udostępniona do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej: 

a. Multi Holding (tj. podmiot wchodzący w skład PGK i jednocześnie podmiot reprezentujący PGK) 
pod adresem: www.multiholding.pl w zakładce: „Dokumenty prawne”, 

b. MF II pod adresem: www.multiform.pl w zakładce: „Dokumenty prawne”, 

c. VTM Holding pod adresem: www.vtm-holding.pl w zakładce: „Dokumenty prawne”, 

d. Panelowy pod adresem: www.panelowy.pl w zakładce: „Dokumenty prawne”. 

 

podmiot imię i nazwisko funkcja podpis 

PGK 

Jacek Kania 
Prezes Zarządu Multi Holding  

(tj. podmiot reprezentujący PGK) 

podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Kinga Kania 
Wiceprezes Zarządu Multi Holding  

(tj. podmiot reprezentujący PGK) 

podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Multi Holding 

Jacek Kania Prezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Kinga Kania Wiceprezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

MF II 

Jacek Kania Prezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Kinga Kania Wiceprezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

VTM Holding 

Jacek Kania Prezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Kinga Kania Wiceprezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Panelowy 

Jacek Kania Prezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Kinga Kania Wiceprezes Zarządu 
podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

 

http://www.multiholding.pl/
http://www.multiform.pl/
http://www.vtm-holding.pl/
http://www.panelowy.pl/
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Załącznik: transakcje z podmiotami powiązanymi w Roku podatkowym 

 

 

 

 

 

Transakcje z poziomu Multi - Form II sp. z o.o. z podmiotami powiązanymi

Lp. Nazwa spółki powiązanej
Sprzedaż 

usług

Sprzedaż 

towarów, 

produktów i 

materiałów

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

Zakup usług

Zakup 

towarów, 

produktów i 

materiałów

Koszty 

Finansowe

Zobowiąza

nia z tyt. 

CIT w 

ramach 

PGK

Należności z 

tytułu dostaw i 

usług

Należności z 

tyt. CIT w 

ramach PGK

Zobowiązania z 

tytułu dostaw i 

usług

Zobowiązania z 

tyt. dywidendy 

za lata ubiegłe 

do wypłaty

Zobowiązani

a długot. z 

tyt. pożyczek

Zobowiązania z 

tyt. 

niewniesionego 

kapitału 

podstawowego

1 Multi Holding sp. z o.o. 101 893,22 493 523,00 489 179,00 6 044 929,95 5 083 883,69

2 VTM Holding sp. z o.o. 6 946 279,19 52 189,14 1 515 004,46 0,00 415 742,20

3 Panelowy sp. z o.o. 4 381 397,36 40 224,23 135 557,78 150 083,80 413 235,36 87 415,07

4 Multi Serwisowy sp. z o.o.

5 Gatenal J. Zębala sp. jawna 683,00 0,00 0,00

6 Allemen sp. z o.o. 481 923,67 29 769,89 177 289,85 390,29

7 Multi - Form Ukraina 185 367,72 184 125,54 156 474,50

3 Wodna Wieża D. Kamiński sp. jawna 2 172,00 29 874,35 4 563,05 0,00

2 172,00 12 024 842,29 70 677,12 187 746,92 1 665 088,26 101 893,22 493 523,00 779 213,80 489 179,00 503 547,56 6 044 929,95 5 083 883,69 156 474,50

Transakcje z poziomu VTM Holding sp. z o.o. ze spółkami powiązanymi

Lp. Nazwa spółki powiązanej
Sprzedaż 

usług

Sprzedaż 

towarów, 

produktów i 

materiałów

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

Zakup usług

Zakup towarów, 

produktów i 

materiałów

Należności z 

tytułu dostaw 

i usług

Należności 

inne (PDOP 

rozliczenie 

udziału w 

PGK)

1 Multi - Form II sp. z o.o. 1 515 004,46 52 189,14 6 946 279,19 415 742,20

2 Multi Holding sp. z o.o. 14 201,00

3 Panelowy sp. z o.o. 487,30

4 Multi Serwisowy sp. z o.o.

5 Gatenal J. Zębala sp. jawna 2 400,00 246,00

1 515 004,46 54 589,14 487,30 6 946 279,19 415 988,20 14 201,00
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Transakcje z poziomu Panelowy sp. z o.o. ze spółkami powiązanymi

Lp. Nazwa spółki powiązanej

Sprzedaż 

towarów, 

produktów i 

materiałów

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

Zakup usług

Zakup 

towarów, 

produktów i 

materiałów

Należności 

z tyt. CIT w 

ramach 

PGK

Należności 

z tytułu 

dostaw i 

usług

Zobowiązania 

z tytułu 

dostaw i usług

1 Multi - Form II sp. z o.o. 150 083,80 135 557,78 40 224,23 4 381 397,36 87 415,07 413 235,36

2 Multi Holding sp. z o.o. 68,60 860,00

3 VTM Holding sp. z o.o. 487,30

4 Multi Serwisowy sp. z o.o.

150 083,80 136 113,68 40 224,23 4 381 397,36 860,00 87 415,07 413 235,36

Transakcje z poziomu Multi Holding sp. z o.o. ze spółkami powiązanymi

Lp. Nazwa spółki powiązanej

Sprzedaż 

towarów, 

produktów i 

materiałów

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

Zakup 

usług

Przychody 

finansowe z 

tyt. odsetek

Przychody 

finansowe 

inne 

(majątek 

otrzymany w 

zw. z 

likwidacją 

spółki)

Koszty 

Finansowe

Należności 

z tyt. CIT w 

ramach 

PGK

Zobowiązania 

z tyt. 

niewniesione

go wkładu

Zobowiązania 

z tyt. CIT w 

ramach PGK

Należności z 

tytułu dostaw i 

usług

Zobowiązan

ia z tytułu 

dostaw i 

usług

Należności z 

tyt. dywidendy 

za lata ubiegłe 

do wypłaty

Należności 

długoterminowe z 

tyt. pożyczek od 

podm. powiązanych

1 Multi - Form II sp. z o.o. 101 893,22 493 523,00 489 179,00 6 044 929,95 5 083 883,69

2 VTM Holding sp. z o.o. 14 201,00

3 Panelowy sp. z o.o. 68,60 860,00

4 Multi Serwisowy sp. z o.o. 2 869,54 158 426,90

5 Allemen sp. z o.o. 6 470,16 1 306 470,16

6 Car Serwis sp. z o.o. 3 906 415,33 4 112 993,54

7 Multi - Form Ukraina sp. z o.o. 156 474,50

8 Gatenal J. Zębala sp. jawna

0,00 0,00 68,60 111 232,92 3 906 415,33 4 112 993,54 493 523,00 156 474,50 504 240,00 0,00 0,00 6 044 929,95 6 548 780,75
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