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Informacja o realizowanej strategii podatkowej  
Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności  

EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA  

sporządzona 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 prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
2021, poz. 1800; dalej również jako: „Ustawa o CIT”) za rok podatkowy zakończony 30 

czerwca 2021 r. 
 

1. Wstęp 

W celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami Ustawy o CIT, niniejszy dokument 
przedstawia informację o strategii podatkowej realizowanej przez Ekstraklasa S.A. (dalej: 
„Spółka”). 

W roku podatkowym zakończonym 30 czerwca 2021 spółka Ekstraklasa S.A. prowadziła 
działalność w zakresie realizacji celów statutowych, do których została powołana, 
a w szczególności do: 

− prowadzenia i zarządzania rozgrywkami najwyższej klasy piłki nożnej mężczyzn, 

− sprzedaży scentralizowanych praw mediowych, 

− sprzedaży scentralizowanych praw marketingowych, 

− dbania o dobry wizerunek Ligi i Firmy Spółki. 

Rok podatkowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku, co odpowiada przyjętej 
formule organizacji rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn. 

W roku podatkowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku Spółka była dużym przedsiębiorcą 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424). 

2. Wykonywanie funkcji podatkowych  

Obowiązki Spółki w obszarze prawa podatkowego wykonywane są przez Zarząd Spółki oraz 
Prokurenta pełniącego również funkcję Dyrektora Finansowego i podlegającego Zarządowi. 
Dyrektor Finansowy sprawuje kontrolę nad procesami rozliczeń podatkowych, korzystając 
w tym zakresie także ze wsparcia zewnętrznych dostawców usług. 

Spółka zleciła prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem rachunkowości 
podatkowej renomowanemu podmiotowi świadczącemu ww. usługi za wynagrodzeniem. 

W toku prowadzonej działalności, Spółka korzysta także z usług doradców podatkowych, 
z którymi konsultuje aspekty podatkowe zawieranych transakcji, celem zachowania należytej 
staranności w wypełnianiu obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego. 

W kontaktach z organami podatkowymi, Spółka kieruje się intencją współpracy 
i transparentności. 

Podejmowane w zakresie obowiązków na gruncie prawa podatkowego działania mają na celu 
zachowanie kontroli nad rozliczeniami podatkowymi, zminimalizowanie prawdopodobieństwa 
wystąpienia błędów oraz zapewnienie, że wpływ jakiegokolwiek ryzyka podatkowego nie jest 
istotny. 

Zarząd oraz Dyrektor Finansowy dokładają starań, by  rozliczenia podatkowe Spółki były 
zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności poprzez: 

− terminowe składanie deklaracji i informacji podatkowych; 

− zapłatę odpowiednich kwot podatku w terminie lub przed upływem terminu; 

− zachowywanie procedur rachunkowości i wewnętrznych procedur podatkowych; 
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− korzystanie z doradztwa wykwalifikowanych i renomowanych specjalistów w dziedzinie 
prawa podatkowego i rachunkowości. 

3. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka stosowała procedury 
wewnętrzne, dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Procedury te dotyczyły 
obiegu dokumentów oraz umów, przed zawarciem istotnych transakcji. Jednakże, nie 
wszystkie przedmiotowe procedury nie zostały formalnie przyjęte jako wiążące w okresie 
objętym informacją. 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, prowadzenie ksiąg i rozliczenia 
podatkowe Spółki zostały zlecone profesjonalnemu podmiotowi, usługowo zajmującemu się 
świadczeniem tych usług.  

Z uwagi na nieskomplikowaną strukturę i niewielkie zatrudnienie, Spółka dotychczas nie 
zidentyfikowała potrzeby wdrażania nieobowiązkowych procedur i regulacji wewnętrznych, jak 
również nie zidentyfikowała takiego obowiązku w odniesieniu do procedur, które mogą być 
wymagane przepisami prawa (np. w zakresie identyfikacji obowiązku raportowania schematów 
podatkowych). 

4. Informacje o stosowanych dobrowolnych formach współpracy 
z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka nie korzystała 
z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

5. Informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka nie składała raportów 
dotyczących schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.  

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 
art. 11a ust 1 pkt 4 Ustawy o 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 Rzeczypospolitej Polskiej 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, struktura akcjonariatu Spółki 
kształtowała się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
Udział w prawach 

głosu 

Polski Związek Piłki Nożnej 72.000 7,2% 7,2% 

Warta Poznań S.A 58.000 5,8% 5,8% 

MKS Cracovia S.S.A. 58.000 5,8% 5,8% 
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Górnik Zabrze S.S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Jagiellonia-Białystok S.S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

TS Podbeskidzie Bielsko Biała S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

KKS Lech Poznań S.A 58.000 5,8% 5,8% 

Lechia Gdańsk S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Legia Warszawa S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

FKS Stal Mielec S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

GKS Piast S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Pogoń Szczecin S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

RKS Raków Częstochowa S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

WKS Śląsk Wrocław S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Wisła Płock S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Wisła Kraków S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Zagłębie Lubin S.A. 58.000 5,8% 5,8% 

Łącznie 1.000.000 100% 100% 

Żaden z ww. akcjonariuszy nie posiadał zatem pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 25% 
udziału w kapitale Spółki lub w prawach głosu Spółki. Ze statutu Spółki wynikają uprawnienia 
wybranych akcjonariuszy do wskazywania członków Rady Nadzorczej, co w odniesieniu do 
akcjonariuszy-klubów sportowych, związane jest z zajmowanymi na zakończenie sezonu 
w rozgrywkach ligowych miejscami od pierwszego do czwartego. Polski Związek Piłki Nożnej 
jest uprawniony do wskazywania jednego z siedmiu członków Rady Nadzorczej. Pozostałych 
członków Rady Nadzorczej w danym roku finansowym (i podatkowym Spółki) wybierają 
kolektywnie pozostali akcjonariusze (kluby sportowe zajmujące miejsca od piątego do końca 
tabeli ligowej), zatem Spółka nie identyfikuje żadnego z akcjonariuszy jako podmiotu 
powiązanego w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt 4 Ustawy o CIT, w tym przez pryzmat kryterium 
wywierania znaczącego wpływu oraz kryterium powiązań osobowych. 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka była jedynym (100%) 
wspólnikiem spółki Ekstraklasa Live Park sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie 
transmisji rozgrywek ligowych. Jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt 4 
Ustawy o CIT, Spółka identyfikuje także Członków Zarządu, jako osoby fizyczne posiadające 
faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez 
Spółkę. 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, próg 5% wartości sumy 
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki (5.143.311,75 zł). Z żadnym 
z podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt 4 Ustawy o CIT Spółka nie zawierała 
transakcji, których wartość przekroczyła ww. kwotę odpowiadającą 5% sumy bilansowej 
aktywów.  
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7. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Ekstraklasa S.A. 
działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka nie podejmowała żadnych 
działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

Działania takie nie są również planowane w przyszłości. 

8. Informacje o złożonych przez Ekstraklasa S.A. wnioskach o wydanie 
ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji 
akcyzowej 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka nie złożyła wniosków 
o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 
b) interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 

Ordynacji podatkowej, 
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów 

i usług, 
d) 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.). 

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Ekstraklasa 
S.A. 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 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej 

W roku podatkowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2021, Spółka nie zawierała transakcji 
ze stronami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową, ani nie dokonywała rozliczeń podatkowych na tych terytoriach lub w tych krajach. 

 

 


