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I. Wstęp 

1. Wykaz skrótów 

TVP/Spółka – Telewizja Polska Spółka Akcyjna 

Kodeks Spółek Handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) 

Ordynacja Podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) 

Prawo przedsiębiorców – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 

r. poz. 162 ze zm.) 

Ustawa o PDOF - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) 

Ustawa o radiofonii i telewizji - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 805) 

Ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 685 ze zm.) 

2. Informacje ogólne o Podatniku 

TVP jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy  

o radiofonii i telewizji, posiadającą szesnaście oddziałów terenowych. Przedmiotem 

podstawowej działalności jest tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, 

programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych 

językach. TVP uzyskuje przychody z opłat abonamentowych (w tym z tytułu rekompensaty), 

przekazów handlowych, z obrotu prawami do audycji oraz z innych źródeł. Przychodami są 

również dotacje z budżetu państwa.    

TVP jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.  

II. Opis podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie  
 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), 

wprowadziła obowiązek publikowania informacji o realizowanej przez TVP strategii 

podatkowej (art. 27c ustawy o PDOP). Strategia Podatkowa została przyjęta uchwałą Zarządu 

Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna. Strategia Podatkowa stanowi zbiór procedur  

i procesów dotyczących wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego obowiązujących w Spółce.  

Instrukcje, procedury i zasady dotyczące w całości lub w części obszaru podatków tworzące 

Strategię Podatkową TVP, w tym podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wprowadzone do stosowania 

w TVP uchwałami Zarządu Spółki oraz pismami służbowymi Dyrektora Biura Rachunkowości 

(jednostki organizacyjnej TVP). Ww. dokumenty wewnętrzne Spółki nie podlegają 

rozpowszechnianiu na zewnątrz. 
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W wątpliwych interpretacyjnie zagadnieniach TVP występuje do organów podatkowych  

z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnych oraz wiążących 

informacji stawkowych. 

Spółka systematycznie kontaktuje się z opiekunem podatnika we właściwym urzędzie 

skarbowym. 

Spółka niezwłocznie odpowiada na wszelkie zapytania oraz wezwania urzędów skarbowych, 

aktywnie uczestniczy w przeprowadzanych czynnościach sprawdzających oraz kontrolach 

podatkowych urzędów skarbowych udzielając niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawiając 

żądane dokumenty źródłowe.  

Podział ról, kompetencji i odpowiedzialności regulują przepisy aktów prawnych oraz regulacji 

wewnętrznych, w oparciu o które działa Spółka. Telewizja Polska S.A. działa na podstawie 

ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki Telewizja 

Polska S.A., innych aktów prawnych obowiązujących w TVP S.A.  

Organy Spółki, zakres ich działania i kompetencje określa Statut Spółki. Zarząd Spółki 

reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy przy pomocy dyrektorów jednostek 

organizacyjnych. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, ustawy o radiofonii i telewizji albo 

Statutu Spółki do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Za zobowiązania podatkowe Telewizji Polskiej S.A. odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd przy 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi wypełnia obowiązki nałożone na Spółkę przez 

przepisy prawa podatkowego. 

III. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Spółka nie uczestniczy w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, o których mowa w Ordynacji Podatkowej, w tym w szczególności nie 

zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s §1 Ordynacji 

Podatkowej. 

IV. Informacja odnośnie realizacji przez TVP obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowości i transparentności 

rozliczeń podatkowych. Działania realizowane przez TVP cechuje rzetelność i uczciwość.  
 
W 2020 r. urzędem skarbowym właściwym do obsługi TVP był Drugi Mazowiecki Urząd 

Skarbowy w Warszawie.  
 
TVP rozlicza podatki jako jeden podmiot i posiada scentralizowane służby finansowo-księgowe. 

Pracownicy Spółki systematycznie korzystają ze szkoleń w zakresie stosowania przepisów 

prawa podatkowego oraz planowanych zmian w tym zakresie.  TVP monitoruje zmiany prawa 

podatkowego oraz praktyki orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych  

a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 
TVP terminowo, zgodnie z przepisami prawa, przekazuje deklaracje podatkowe, do złożenia 

których jest zobowiązana, do właściwych organów podatkowych. Również terminowo reguluje 
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płatności z tytułu zobowiązań podatkowych. W uzasadnionych przypadkach Spółka składa 

także korekty deklaracji podatkowych.     

Podatki rozliczane przez Spółkę oraz składane deklaracje i informacje: 

1. Podatek od towarów i usług VAT-7, JPK_VAT, JPK_V7M, 

2. Podatek VAT rozliczany w zakresie procedury unijnej (MOSS), 

3. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-

UE, 

4. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8, 

5. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów (przychodów) 

osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej CIT-10Z, 

6. Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  

CIT-ST, 

7. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej IFT-2 / IFT-2R, 

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R, 

9. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-8AR, 

10. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach  

na podatek dochodowy PIT-11, 

11. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie mające 

w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1, IFT-1R, 

12. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków 

społecznych i obywatelskich PIT-R, 

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 

14. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów 

alkoholowych DRA-1, 

15. Podatek od nieruchomości, 

16. Podatek od środków transportu, 

17. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, 

18. Opłaty za korzystanie ze środowiska, 

19. Deklaracja na podatek rolny,  

20. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca 

nieruchomości, na której nie zamieszkują/ zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne D-N i D-ZW,  

21. Informacja o schematach podatkowych MDR-1, 

22. Informacja o schematach podatkowych MDR-3, 

23. Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku  

od towarów i usług ZAW-NR, 

24. Informacja o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U, 

25. Wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-1, 

26. Wpłaty do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 

27. Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 
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V. Informacja o schematach podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej 

W 2020 r. TVP zgłosiła 1 schemat podatkowy i otrzymała Numer Schematu Podatkowego 

dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych.  

Spółka jako korzystający złożyła 3 informacje o zastosowaniu schematów podatkowych  

za 2020 r. dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.  

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

Jedynym podmiotem, w którym Telewizja Polska S.A. posiada udziały dające 10% głosów  

na walnym Zgromadzeniu Wspólników jest TV Studio Filmów Animowanych Spółka z o.o.  

Wszystkie transakcje zawierane pomiędzy TVP a TV Studiem Filmów Animowanych są 

realizowane na warunkach rynkowych. 

Informacje o transakcjach zrealizowanych w 2020 r. z jednostkami powiązanymi (w PLN) 

Nazwa jednostki Przychody Koszty 
Wartość praw 

autorskich 

TV Studio Filmów 
Animowanych Spółka z o.o 0,00 20 023,28 57 209,35 

VII. Informacja o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych TVP 

TVP w 2020 r. nie podejmowała i nie planuje podejmowania działań restrukturyzacyjnych  

w kolejnych latach, które mogłyby mieć wpływ na zobowiązania podatkowe, w szczególności 

połączenia, podziały, fuzje. 

TVP w 2020 r. nie stosowała i nie planuje stosowania sztucznych struktur, których celem było 

wyłącznie uniknięcie lub zmniejszenie zobowiązań podatkowych.  

VIII. Informacja o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej  

w 2020 r. 

W 2020 r. TVP nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. 

IX. Informacja o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów 

prawa podatkowego w 2020 r. 

W 2020 r. TVP nie składała wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego. 

X. Informacja o złożonych wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej  

w 2020 r. 

W 2020 r. TVP nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

XI. Informacja o złożonych wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej  

w 2020 r. 

W 2020 r. TVP nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 
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XII. Informacja o rozliczeniach podatkowych w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową 

W 2020 r. nie wystąpiły transakcje z kontrahentami z rajów podatkowych lub krajów 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 


