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Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

I. Podstawa prawna opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej   

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych wprowadzające obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii 
podatkowej.  

W związku ze spełnieniem w poprzednim roku podatkowym, tj. roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 
r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: rok podatkowy 2021) kryterium przychodowego, o którym mowa w art. 27b ust. 
2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Vision Express SP” sp. z o.o. publikuje niniejszą 
informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.  

Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z katalogiem 
informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem 
charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności.  

Niezależnie jednak Spółka wskazuje, że traktuje opublikowanie niniejszej informacji o realizowanej strategii 
podatkowej jako element swojego transparentnego podejścia do realizacji obowiązków podatkowych zarówno 
wobec organów podatkowych, klientów jak i partnerów handlowych, co wynika również z ogólnego podejścia 
Spółki do stosowania zrównoważonych praktyk biznesowych. 

 

II. Informacje o „Vision Express SP” sp. z o.o.  

 

i. Podstawowe dane o Vision Express  

„Vision Express SP” sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Vision Express) 
jest wiodącym przedsiębiorcą z branży optycznej należącym do 
Grupy EssilorLuxottica. Spółka prowadzi swoją działalność 
gospodarczą w ponad 200 salonach optycznych 
zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz przez sklep 
internetowy. 

Vision Express oferuje klientom ogromny wybór produktów 
takich marek jak Burberry, Hugo Boss, Prada, Tommy Hilfiger, In Style, Fuzion, Light Fly, czy Julius, ale także 
świadczy profesjonalne usługi optyczne.  

Spółka działa w świecie napędzanym przez stale zmieniające się trendy, dlatego też nieustannie wprowadza 
innowacje dopasowując swój model biznesowy do nowych wyzwań rynkowych oraz rozwija produkty i usługi 
związane z opieką okulistyczną, które odpowiadają potrzebom klientów.  

 

Siedziba Spółki: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS: 0000017397 

  NIP: 9511972542 

REGON: 01630535900000 

Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 50 000 000,00 PLN 
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III. Informacje o realizowanej strategii podatkowej  

 

i. Obowiązujące w Spółce procesy i procedury wpływające na zarządzanie funkcją podatkową 

Podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez Spółkę działań związanych z realizacją jej obowiązków 
podatkowych jest ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności 
płacenie podatków w odpowiedniej kwocie i czasie.  

Powyższe zobowiązanie Vision Express postrzega jako element odpowiedzialnego i profesjonalnego podejścia do 
prowadzonej działalności gospodarczej, a związane z tym koszty, nie traktuje jako obciążenia, ale jako należny 
zwrot części zysku do społeczeństwa.  

Spółka posiada wykwalifikowane i dobrze przygotowane kadry odpowiedzialne za prawidłowe działanie funkcji 
podatkowej. Ponadto VESP umożliwia ciągły rozwój swoich pracowników poprzez udział w zewnętrznych 
szkoleniach merytorycznych. Kompetencje, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe pracowników 
stanowią główne kryterium powierzania im realizacji poszczególnych zadań, co zapewnia ich rzetelne 
wykonywanie.  

W Vision Express funkcjonuje szereg zasad regulujących obszary związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, w tym również odnoszących się do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków przewidzianych 
w przepisach prawa podatkowego.  

Część z nich, z uwagi na skalę realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć gospodarczych i związanych z nimi 
rozliczeń podatkowych (a także w celu utrzymania jednolitego podejścia Spółki w dłuższej perspektywie 
czasowej), została spisana w postaci formalnych procedur i instrukcji, natomiast część funkcjonuje na zasadzie 
wypracowanych na przestrzeni lat praktyk postępowania.  

Mając na uwadze powyższe Spółka wskazuje, że posiada spisane zasady postępowania m.in. w zakresie (i) 
sporządzania JPK, (ii) korzystania ze służbowych samochodów i kart płatniczych oraz rozliczania podróży 
służbowych, (iii) podjęcia czynności przez organy państwowe, (iv) środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. Obecnie funkcjonujący w Spółce stopień sformalizowania (w formie spisanych 
procedur i instrukcji) zasad realizacji obowiązków podatkowych współtworzy efektywny system wypełniania 
funkcji podatkowej, nie generując jednocześnie nadmiernych obciążeń administracyjnych. 

 

ii. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W okresie trwania roku podatkowego 2021 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej, w tym: 

 nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 
20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa1; 

 nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego o którym 
mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych2.  

Niezależnie jednak od powyższego, Spółka w ramach kontaktów z organami podatkowymi cechuje się 
otwartością i transparentnością, a jednym z celów przyświecających Spółce jest wykonywanie obowiązków 
podatkowych w sposób rzetelny, prawidłowy i terminowy.    

 

 
1 T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze. zm., dalej: Ordynacja podatkowa. 
2 T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2200 ze zm. 
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iii. Realizacja obowiązków podatkowych, w tym dane o schematach podatkowych 

Vision Express w 2021 r. zrealizowała obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego obowiązujących na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Spółka złożyła wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące 
rozliczeń podatkowych za 2021 r. oraz uregulowała zobowiązania podatkowe wynikające między innymi z: 

 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);  
 podatku od towarów i usług (VAT);  
 podatku od sprzedaży detalicznej; 
 obowiązków płatnika w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT). 

W związku z brakiem identyfikacji schematów podatkowych wymagających raportowania w 2021 r., Spółka nie 
przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o których 
mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

 

iv. Dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

W zamieszczonej poniżej tabeli Spółka prezentuje informacje o zrealizowanych w roku podatkowym 2021 
transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Vision Express.  

 

Rodzaj transakcji Kontrahent Kraj siedziby  

Zakup towarów 
Luxottica Poland sp. z o. o.; Safilo S.p.A.; 
Prive Goods LLC; Essilor Polonia sp. z o.o. 

Polska; Włochy; USA 

Zakup towarów i usług GrandVision Supply Chain B.V. Holandia 

System cashpooling GrandVision Finance B.V. Holandia 

Zakup i sprzedaż 
waluty 

GrandVision Finance B.V. Holandia 

Otrzymanie gwarancji GrandVision N.V. Holandia 

 

Spółka informuje również, że wypełnia wszystkie ciążące na niej obowiązki wynikające z przepisów o cenach 
transferowych.  

 

v. Działania restrukturyzacyjne 

Vision Express informuje, że w roku podatkowym 2021 nie planowała ani nie podejmowała działań 
restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 
powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

Spółka na dzień opublikowania niniejszej informacji nie przewiduje również podejmowania działań 
restrukturyzacyjnych o których mowa powyżej. 



 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

vi. Dane dotyczące złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa 
podatkowego, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, WIS oraz WIA 

Spółka nie składała w roku podatkowym 2021 wniosków o wydanie: 

 ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;  
 interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej; 
 wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług3; 
 wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym4. 
 

vii. Dane o rozliczeniach podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową 

Spółka informuje, że w roku podatkowym 2021 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.  

 
3 T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm. 
4 T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.  


