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podatkowy dotycząca działalności Wirtualna Polska Media S.A. [dalej: WPM lub 

Spółka] z siedzibą w Warszawie została opracowana i podana do publicznej 

wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych1.   

 

I. Informacje o Spółce 

WPM jest częścią Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding [dalej: Grupa WP] 

prowadzącej działalność w obszarach e-commerce, reklamy i mediów. Misją Grupy 

WP jest pozostanie partnerem pierwszego wyboru Polaków, dostarczającym 

opiniotwórcze informacje, rozrywkę i usługi oraz inspirację w codziennych decyzjach. 

WPM dąży do dostarczania użytkownikom Internetu atrakcyjnych treści, a także 

użytecznych i innowacyjnych usług dostosowanych do ich zmieniających się potrzeb, 

a przez to umacniania pozycji wiodącej, opiniotwórczej platformy medialnej online w 

Polsce. 

Podstawowa działalność WPM koncentruje się na świadczeniu usług reklamowych w 

Internecie oraz gospodarczym wykorzystywaniu serwisów internetowych. Spółka jest 

właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali 

internetowych – „Wirtualnej Polski”2, który jest pierwszym polskim portalem 

internetowym, powstałym w 1995 r. Poza tym Spółka prowadzi również portal 

horyzontalny „o2”3 oraz liczne serwisy internetowe, w tym w szczególności: 

informacyjne, o tematyce biznesowej i finansowej, technologicznej, sportowej i 

motoryzacyjnej, o charakterze rozrywkowym, zawierające treści lifestylowe, a także 

dotyczące rodzicielstwa i zdrowia. 

Dzięki dużej popularności serwisów i usług Spółka ma możliwość dotarcia z 

przekazem reklamowym do szerokiego grona użytkowników. WPM prowadzi 

działalność na polskim rynku reklamy online oferując swoim klientom szeroką gamę 

produktów reklamowych. Dodatkowo, WPM posiada największą w Polsce bazę 

użytkowników poczty elektronicznej i nieustannie wprowadza nowe funkcjonalności w 

usługach WP Poczta i Poczta o2. Spółka prowadzi również działalność w obszarze 

wideo - dynamicznie rozwija obszar produkcji własnych, realizuje transmisje na żywo 

oraz tworzy spoty reklamowe i nowoczesne materiały promocyjne na zlecenie 

klientów.  

                                                           
1
  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z 

późn.  zm.) [dalej:  Ustawa]. 
2
  www.wp.pl. 

3
  www.o2.pl. 
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Od listopada 2017 r. WPM jest także nadawcą programu telewizyjnego „WP” 

dostępnego naziemnie na ósmym multipleksie (MUX8), na platformach satelitarnych 

oraz niektórych sieciach kablowych, a także poprzez inne kanały dystrybucji (w tym w 

sieci Internet). Spółka udostępnia kilkadziesiąt serwisów przystosowanych do 

wygodnego przeglądania w urządzeniach mobilnych. 

 

II. Główne założenia strategii podatkowej stosowanej 

przez Spółkę w 2021 roku podatkowym 

 WPM stawia sobie za cel przestrzeganie wszystkich wymogów określonych w 

obowiązujących krajowych przepisach prawa podatkowego i zapisach 

umów międzynarodowych, a przy ich interpretacji kieruje się wytycznymi i 

objaśnieniami wydawanymi przez organy administracji skarbowej oraz 

organizacje międzynarodowe aktywne w dziedzinie podatków (m.in. OECD). 

 Spółka dąży do właściwego ustalania oraz regulowania w wyznaczonym 

ustawowo terminie ciążących na niej zobowiązań podatkowych oraz należności 

publicznoprawnych. 

 Ze względu na ostrożnościowe podejście do ryzyka podatkowego WPM 

realizuje wyłącznie te inicjatywy, które spełniają wymogi prawne i podatkowe 

oraz znajdują uzasadnienie na niwie biznesowej. W przypadku pojawienia się 

wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego lub/i ich interpretacji 

Spółka korzysta z pomocy zewnętrznych doradców podatkowych celem 

zapewnienia właściwego charakteru podjętych lub planowanych działań. 

 WPM podejmuje działania mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia i ewentualnych skutków materializacji ryzyka podatkowego 

związanego ze zmianą przepisów podatkowych i/lub ich interpretacji. Spółka 

cyklicznie monitoruje zmiany w przepisach oraz bada ich wpływ na prowadzoną 

działalność, korzysta ze specjalistycznego systemu finansowo-księgowego i 

pomocniczych systemów ewidencyjnych gwarantujących zachowanie należytej 

staranności w rozliczeniach podatkowych, a także zapewnia pracownikom 

odpowiedzialnym za realizację funkcji podatkowych dostęp do szkoleń z zakresu 

przepisów prawa podatkowego. 

 Planowane operacje gospodarcze, projekty umów i innych dokumentów oraz 

nowych produktów oferowanych/usług świadczonych przez Spółkę są 

analizowane pod względem ewentualnych konsekwencji i ryzyk 

podatkowych. Głównym celem tych działań jest wczesna identyfikacja 

potencjalnych obszarów sporu z organami skarbowymi oraz ograniczenie ryzyka 
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podatkowego poprzez zmianę struktury operacji, modyfikację właściwości 

produktu/usługi i odzwierciedlenie tych zmian w treści dokumentów 

regulujących zasady dostawy produktów lub świadczenia usług. 

 Spółka dokonuje weryfikacji poprawności realizacji funkcji podatkowych w 

ramach corocznego badania sprawozdania finansowego przez audytora oraz 

okresowych przeglądów podatkowych realizowanych przez zewnętrznego 

doradcę podatkowego. 

 

III. Zobowiązania publiczno-prawne Spółki w 2021 roku 

podatkowym  

WPM uznaje płacenie podatków jako jeden z głównych elementów społecznej 

odpowiedzialności biznesu oraz przykłada dużą wagę do pełnej transparencji w 

obszarze podatkowym.  

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące dokonanych przez 

Spółkę wpłat podatków należnych za 2021 r., zapłaconych w 2021 i 2022 r. i innych 

należności publiczno-prawnych za rok podatkowy 2021 oraz za lata wcześniejsze (z 

wyjątkiem podatku CIT, w zakresie którego wyjaśnienia zostały zaprezentowane 

poniżej w tabeli): 

*  W roku podatkowym 2019-2020 dokonano rozliczenia straty podatkowej z lat 2014 i 2016, w 

związku z czym Spółka nie dokonywała wpłat podatku CIT do budżetu Państwa.  

 
2019 2020 2021 

Podatek VAT 25 460 600 zł 26 890 419 zł  32 456 433 zł  

Podatek CIT *21 151 671 zł  *24 842 574 zł 30 470 874 zł 

Podatek PIT 8 442 730 zł 8 616 623 zł  12 596 176 zł  

Podatek u źródła (WHT) 345 249 zł 357 072 zł  338 566 zł  

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych (PCC) 
1 191 zł 134 668 zł  192 441 zł  

Opłaty z tytułu reklam napojów 

alkoholowych (DRA-1) 
289 975 zł 327 265 zł  478 154 zł  

Wpłaty do ZUS 18 555 905 zł 20 077 919 zł  27 756 671 zł  

Wpłaty na PFRON 521 582 zł 557 384 zł  770 563 zł  

SUMA 74 768 902 zł 81 803 924 zł 105 059 878 zł 
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IV. Informacja o stosowanych przez WPM procesach oraz 

procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie 

WPM zarządza obszarem podatkowym w sposób spójny z innymi obszarami 

prowadzonej działalności, poprzez wprowadzenie i utrzymanie odpowiednich 

wewnętrznych procedur zapewniających prawidłowość w wywiązywaniu się przez 

Spółkę z obowiązujących ją przepisów podatkowych oraz zachowanie należytej 

staranności w rozliczeniach podatkowych.  

Spółka realizowała procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w oparciu 

o:  

 Ogólną procedurę podatkową spółki Wirtualna Polska Media S.A. regulującą 

zasady postępowania pracowników Spółki w aspektach mogących mieć wpływ 

na prawidłowość wykonywania jej obowiązków podatkowych; 

 Procedurę rozliczania podatku od towarów i usług Wirtualna Polska Media S.A.; 

 Procedurę rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę 

Wirtualna Polska Media S.A.; 

 Procedurę rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

prawnych w wybranych spółkach z Grupy Wirtualna Polska; 

 Procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazania informacji o schematach podatkowych przez Wirtualna Polska 

Media S.A. 

Wdrożone procedury zawierają przede wszystkim opis procesu zarządzania danym 

obszarem podatkowym, źródła danych oraz obowiązki poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Spółki odpowiedzialnych za realizację funkcji podatkowych. 

Dodatkowo, WPM prowadzi cykliczny przegląd oraz dokonuje bieżącej modyfikacji 

zasad ujętych w wewnętrznych procedurach pod kątem ich zgodności z 

obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
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V. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach 

współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej 

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o 

współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji4.  

VI. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez 

WPM działaniach restrukturyzacyjnych  

Połączenie WPM z WPZ Sp. z o.o.  

W dniu 1 czerwca 2021 roku zarejestrowane zostało połączenie spółki WPZ Sp. z o.o. 

z Wirtualna Polska Media S.A., poprzez przeniesienie na spółkę Wirtualna Polska 

Media S.A. całego majątku przejętej spółki.  

Nabycie spółki WP Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o. 

W dniu 2 lipca 2021 roku Wirtualna Polska Media S.A. nabyła od dwóch osób 

fizycznych spółkę celową, będącą właścicielem farmy fotowoltaicznej położonej na 

Dolnym Śląsku o łącznej mocy 3MW, zajmującej ponad 5ha powierzchni (WP 

Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o.). Nabyte wraz ze spółką aktywa to środki trwałe 

stanowiące w głównej mierze instalacje fotowoltaiczne wraz z poszczególnymi 

elementami wyposażenia farmy oraz grunt. 

Nabycie spółki Nocowanie.pl Sp. z o.o. 

W trakcie roku 2021 Wirtualna Polska Media S.A. była stroną porozumienia z 

udziałowcem mniejszościowym w spółce Nocowanie.pl Sp. z o.o. dotyczącego 

warunków realizacji opcji zakupu i sprzedaży udziałów mniejszościowych.  

Porozumienie przewidywało prawo do wykupu udziałów mniejszościowych w 

transzach:  

 8,75% udziałów po zakończeniu roku obrotowego 2020;  

 6,25% w jednym z dziesięciu czternastodniowych okien opcji kupna, 

następujących co sześć miesięcy od 1 sierpnia 2021 r. do 14 lutego 2026 r. 

Jednocześnie umowa przewidywała prawo do sprzedaży udziałów przez udziałowca 

mniejszościowego w jednym z dziesięciu czternastodniowych okien opcji sprzedaży 

                                                           
4
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), [dalej: 

Ordynacja]. 
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następujących co sześć miesięcy od 15 sierpnia 2021 r. do 28 lutego 2026 r.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku całość zobowiązania z tytułu opcji zakupu i sprzedaży 

udziałów mniejszościowych została rozliczona. 

Nabycie spółki Stacja Służew Sp. z o.o. 

W dniu 27 maja 2021 r. Wirtualna Polska Media S.A. nabyła 100% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki Stacja Służew Sp. z o.o. 

VII. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

Spółka realizowała poniżej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy, 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. 

Udzielenie gwarancji: 

 na rzecz WPM dot. spłaty kredytu (zaciągniętego od podmiotów 

niepowiązanych) przez wybrane podmioty z Grupy WP (tj. Extradom.pl Sp. z 

o.o., Wirtualna Polska Holding S.A., Wakacje.pl S.A., Totalmoney.pl Sp. z o.o., 

Domodi Sp. z o.o., Homebook Sp. z o.o.) oraz 

 przez WPM dot. spłaty kredytu (zaciągniętego od podmiotów 

niepowiązanych) na rzecz Wirtualna Polska Holding S.A. 

Powyższe gwarancje zostały udzielone w celu zabezpieczenia terminowej realizacji 

zobowiązań pieniężnych spółek w związku z zawarciem umowy kredytu na 

refinansowanie bieżącego zadłużenia, finansowanie wydatków inwestycyjnych i 

akwizycji oraz kredytu w rachunku bankowym. 

Zaciągnięcie pożyczki:  

 przez WPM od Wirtualna Polska Holding S.A., której środki były 

przeznaczone na częściową spłatę kredytu bankowego, nowe akwizycje oraz 

działalność operacyjną Spółki. 

Udzielenie pożyczki: 

 przez WPM na rzecz wybranych podmiotów z Grupy WP (tj. Wakacje.pl S.A., 

Open FM Sp. z o.o., Domodi Sp. z o.o., Homebook Sp. z o.o., Stacja Służew Sp. z 

o.o. i Totalmoney Sp. z o.o.). 
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VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń 

podatkowych podatnika w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową  

Spółka dokonała w 2021 roku rozliczeń podatkowych z podmiotami posiadającymi 

siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w 

aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych i przepisów Ustawy oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji [dalej: 

podmioty z rajów podatkowych].  

Rozliczenia te dotyczyły każdorazowo usług reklamowych świadczonych przez WPM 

na rzecz podmiotów z raju podatkowego (transakcje realizowane z podmiotami 

mającymi siedzibę w Hongkongu). Łączna kwota wskazanych rozliczeń wyniosła ok. 

220 tys. zł.  

IX. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS 

informacji o schematach podatkowych 

Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie 

przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji. 

 

X. Informacja o złożonych przez WPM wnioskach o 

wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji 

przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji 

stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej 

WPM w analizowanym roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji.  

Spółka nie wystąpiła także z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o 

której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji oraz nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej 

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

usług5 oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o 

podatku akcyzowym6. 

                                                           
5
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

6
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.). 


