
 
 

 

Wrocław, 22.12.2022 r. 
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we 

Wrocławiu za rok podatkowy 
trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 
Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U.2021.1800) poniżej, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotu, 
przedstawiam informację o realizowanej przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. 
Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu strategii podatkowej. 
 

I. Podstawowe informacje o jednostce 
 

Nazwa jednostki:  Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. 
Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej 

Forma prawna:  SP ZOZ 

Siedziba:   ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 
54-049 Wrocław 

Numer telefonu, faksu  
oraz adres poczty elektronicznej oraz 
adres ESP 

tel. 71 306 44 19 
fax 71 306 48 67 
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl 
adres ESP: szpital-marciniak/SkrytkaESP 

Numer identyfikacyjny REGON:  006320384 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 899-22-28-560 

Numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
i data rejestracji:   

0000040364  
data 04.09.2001 r. 

Data wpisu i numer rejestru 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą 

Nr 000000001344 
data 22.09.1993 r. 

 

1. Przedmiot działalności 
 
Dziedzina medycyny: 
 
8610Z Działalność Szpitali 
8622Z Praktyka Lekarska Specjalistyczna 
 
Rodzaj udzielanych świadczeń: 
 
HC.1.1 Leczenie stacjonarne 
HC.1.3.1 Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 
HC.1.3.5 Leczenie w domu pacjenta 



 
 

 

HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna 
HC.2.2 Rehabilitacja dzienna 
HC.2.3 Rehabilitacja ambulatoryjna 
HC.2.4 Rehabilitacja w domu pacjenta 
HC.2.9 Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna 
HC.4.2 Diagnostyka obrazowa 
HC.4.2.1 USG 
HC.4.2.2 Tomografia komputerowa 
HC.4.2.4 Rezonans magnetyczny 
HC.4.2.5 Scyntygrafia 
HC.4.2.7 Endoskopia 
HC.4.2.9 Inne 
HC.4.3.1.1 Nocna i świąteczna pomoc lekarska 
HC.4.3.1.2 Dzienna pomoc lekarska 
HC.4.3.2 Pomoc doraźna – świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym 
HC.4.9 Pozostałe usługi pomocnicze 
HC.6.5 Medycyna Pracy 
 
Podmiotem tworzącym Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – 
Centrum Medycyny Ratunkowej, zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej, jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 
 
Jednostka prowadzi działalność w jednej lokalizacji przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 
54-049 Wrocław, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 21 sierpnia 2015 roku, zawartej ze 
Spółką Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami §3 przedmiotem umowy jest 
oddanie Szpitalowi obiektu wraz z wyposażeniem do używania i pobierania pożytków w 
zamian za czynsz. Szpital im. Marciniaka w dzierżawionym obiekcie prowadzi działalność 
zgodnie ze swoim statutem, na własny koszt i ryzyko. W ramach przedmiotu umowy Szpital 
jest uprawniony do korzystania z infrastruktury zewnętrznej, w szczególności z lądowiska dla 
helikopterów, zewnętrznego układu komunikacyjnego, parku oraz parkingów. 
 

2. Elementy strategii podatkowej 
 
Wśród celów realizowanej strategii podatkowej Szpital im. Marciniaka rozpoznaje: 

• dążenie do identyfikacji wszelkich możliwych obowiązków, jakie mogą spoczywać na 
jednostce w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym majątkiem, źródłami 
jego finansowania oraz sposobami wykorzystania tego majątku i jego źródeł 
finansowania, 

• rzetelne i terminowe wywiązywanie się obowiązków podatkowych, w tym 
prawidłowe deklarowanie podstaw opodatkowania i naliczania zobowiązań 
podatkowych oraz terminowe ich regulowanie, 

• wykorzystanie zwolnień podatkowych, związanych z prowadzoną działalnością w 
obszarach objętych preferencją ustawodawcy, ściśle w granicach wyznaczonych 
przepisami prawa, 

• monitorowanie mogących powstać ryzyk podatkowych i podejmowanie działań, 
służących ich ograniczeniu lub całkowitej eliminacji. 

 



 
 

 

Realizacja celów podatkowych Szpitala im. Marciniaka odbywa się zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości społecznej oraz z poszanowaniem przepisów podatkowych powszechnie 
obowiązujących w Polsce, a także z poszanowaniem przepisów międzynarodowych 
wpływających na rozliczenia podatkowe jednostki. Szpital im. Marciniaka stosuje wysokie 
standardy etyczne oraz zachowuje zasady bezpieczeństwa podatkowego. W celu 
minimalizacji ryzyk podatkowych, jednostka powstrzymuje się od czynności mających na celu 
agresywną optymalizację podatkową. W szczególności podmiot nie stosuje struktur 
podatkowych opisanych w publikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych ostrzeżeniach podatkowych. 
 
W przypadku wątpliwości podatkowych działania Szpitala im. Marciniaka oparte są na 
wytycznych i interpretacjach wynikających z: 

• ogólnych interpretacji podatkowych, 

• interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

• utrwalonych linii orzeczniczych sądów administracyjnych, 

• wiążących informacji stawkowych, 

• wiążących informacji akcyzowych, 

• opinii podatkowych sporządzonych przez licencjonowanych doradców podatkowych. 
 
Wizja i misja podatkowa Szpitala im. Marciniaka: 
 
Wizja podatkowa 
Szpital im. Marciniaka prowadzi swoją działalność z poszanowaniem obowiązujących 
przepisów prawa podatkowego oraz dokłada wszelkiej staranności w kompletnym 
wypełnianiu obowiązków nałożonych przez administrację skarbową. 
 
Misja podatkowa 
Obowiązek regulowania zobowiązań podatkowych w terminie oraz w wartości wynikającej z 
obowiązujących przepisów prawa jest wyrazem solidarności społecznej oraz zwrotu 
społeczeństwu należnej mu rekompensaty z tytułu wykorzystywanych przez Szpital 
materialnych i niematerialnych zasobów publicznych. 
 
Ryzyka podatkowe 
Specyfika prowadzonej przez Szpital im. Marciniaka działalności statutowej oraz działalności 
gospodarczej, prowadzonej w granicach określonych w statucie Szpitala, powoduje 
obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych, przesyłania administracji skarbowej 
deklaracji, raportów i informacji o dokonywanych rozliczeniach podatkowych. 
Zidentyfikowane ryzyka są na bieżąco monitorowane a jednostka wdrożyła niezbędne 
procedury wewnętrzne, służące ich ograniczeniu lub eliminacji. 
 
Jednostka, na podstawie zapisów statutu (§5 ust. 1), na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w innych właściwych przepisach, może 
prowadzić wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza, w zakresie: 
a) transportu sanitarnego, 
b) wynajmu i dzierżawy powierzchni użytkowych, 
c) wynajmu, dzierżawy i sprzedaży urządzeń i sprzętu, 
d) usług sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych, 



 
 

 

e) usług dekontaminacji pomieszczeń, 
f) działalności edukacyjno – szkoleniowej i wydawniczej, 
g) organizacji i realizacji praktyk zawodowych, 
h) zakwaterowania, 
i) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, 
j) badań naukowych i prac rozwojowych, 
k) sprzedaży i obsługi stanowisk parkingowych, 
l) transportu lądowego, 
m) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 
n) udostępniania odbiorników radiowych, telewizyjnych, sieci internetowej. 
 
Prowadzenie ww. działalności nie może skutkować ograniczeniem dostępności i poziomu 
świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów. 
 
Specyfika prowadzonej przez Szpital im. Marciniaka działalności powoduje obowiązek 
rozliczeń podatkowych głównie z tytułu następujących podatków: 

• podatku VAT, 

• podatku CIT, 

• podatku PIT. 
 
Główne ryzyka podatkowe, na które narażony jest Szpital im. Marciniaka w zakresie: 
 
a. podatku VAT 
Szpital im. Marciniaka świadczy usługi objęte zwolnieniem z podatku VAT, opodatkowane 
oraz niepodlegające opodatkowaniu na terytorium Polski. Jednostka dokonuje również 
transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz nabywa usługi od świadczeniodawców z Unii 
Europejskiej jak i z krajów trzecich. Z tego tytułu identyfikuje zaistniałe transakcje i 
odprowadza do administracji skarbowej należne zobowiązania. Niezidentyfikowanie lub 
zidentyfikowanie w nieprawidłowej wysokości tych transakcji powoduje powstanie zaległości 
podatkowych. Podobne konsekwencje dotyczą transakcji krajowych, w przypadku których 
również błędne zastosowanie stawek do świadczeń opieki zdrowotnej lub wykonywanych 
innych działalności może prowadzić do powstania nadpłaty lub zaległości w tym podatku. 
Skutkiem powyżej opisanych nieprawidłowości będzie nieprawidłowe raportowanie 
transakcji do administracji skarbowej w części deklaracyjnej i ewidencyjnej jednolitego pliku 
kontrolnego podatku VAT. 
 
W jednostce może również dojść do naruszenia obligatoryjnego obowiązku płatności z 
wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz dodatkowo przekazywania 
płatności kontrahentom, którzy nie wypełnili zobowiązania o zawiadomieniu administracji 
skarbowej o numerach rachunków bankowych wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej. W konsekwencji płatności mogą trafić do kontrahentów nie widniejących w 
wykazie podatników VAT. 
 
b. podatku CIT 
Szpital im. Marciniaka narażony jest na nieprawidłowe kwalifikowanie uzyskanych 
przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodu dla celu ustalenia podstawy 



 
 

 

opodatkowania a w konsekwencji na wadliwe ustalanie podstawy opodatkowania, a także na 
niewłaściwe wykorzystywanie zwolnień z opodatkowania dochodu na podstawie art. 17 
ustawy CIT. Błędna kwalifikacja wydatków na cele statutowe i poza tymi celami, może 
przyczynić się do ustalenia podatku należnego od odrębnego zobowiązania podatkowego lub 
zaliczki CIT, a w zeznaniu rocznym podatku CIT, w błędnej jego wysokości. Jednostka może 
również błędnie wypełniać załączniki do zeznania rocznego, do których należą: 

• CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach 
(przychodach) wolnych od podatku – między innymi, w zakresie nieprawidłowego 
przyporządkowania odliczeń i ustalenia ich wysokości, 

• CIT/WZ Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub 
zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji 
handlowych - między innymi, w zakresie prawidłowego ustalenia zobowiązań 
podlegających obowiązkowi wykazania i prawa do skorzystania z odliczeń od 
należności z przekroczonym terminem podatkowym. 

 
c. podatku PIT 
Szpital im. Marciniaka wykonuje obowiązki podatnika PIT w zakresie naliczania i 
odprowadzania zaliczek na podatek PIT z tytułu wypłacanych należności z tytułu umów o 
pracę oraz umów cywilno-prawnych. Ze względu na rozbudowany system wynagradzania 
pracowników, w znacznej mierze poza prawem pracy, uzależniony od wydawanych przez 
Ministerstwo Zdrowia i NFZ aktów prawnych w zakresie regulacji wynagrodzeń w 
podmiotach leczniczych, prawidłowe wyliczenie zaliczki na podatek PIT może być utrudnione 
i może wiązać się z koniecznością składania korekt tego naliczenia, po uzyskaniu wyjaśnień i 
ostatecznych stanowisk Ministra Zdrowia lub Prezesa NFZ. Nieprawidłowe ustalenie 
przychodów PIT skutkuje błędnie naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, fundusz pracy, fundusz emerytur pomostowych oraz składek na pracowniczy 
plan kapitałowy. 
 
d. podatku od nieruchomości 
Właściwe przyporządkowanie budynków, budowli, działek gruntowych, w tym prawidłowe 
zgłoszenie tych składników do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ma 
podstawowe znaczenie dla poprawnego ustalenia podstawy podatkowania i naliczenia 
podatku od nieruchomości. Szpital dysponuje mieniem nieruchomym na podstawie umowy 
dzierżawy z dnia 21 sierpnia 2015 roku zawartej ze Spółką Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z 
o.o., która to deklaruje i opłaca zobowiązania z tego tytułu. Jednostka identyfikuje zatem 
jedynie pośrednio ryzyko nieprawidłowej kwalifikacji przedmiotu opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości oraz zastosowania niewłaściwej stawki podatku. 
 

II. Określony zakres przedmiotowy informacji: 
 
1. informacje o stosowanych przez podatnika: 

• procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie, 

• dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 
2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika 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, z podziałem na podatki, których 
dotyczą. 

3. informacje o: 

• transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, 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, 

• planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów 
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach 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 o podatku od towarów 
i usług, 

• wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym. 

5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika 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 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w 
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej. 

 

III. Informacja o realizowanej strategii podatkowej 
 
1. Informacje o stosowanych przez podatnika:  

 
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie 
 
Celem działań Szpitala im. Marciniaka w obszarze rachunkowości i podatków jest ustalanie i 
uiszczanie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości w ustawowych terminach. W 
związku z tym rozliczenia podatkowe dokonywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące 
przepisy prawa podatkowego, a kwoty zobowiązań podatkowych kalkulowane są zgodnie z 
rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych z zaangażowaniem osób w nich 
uczestniczących. Jednostka na bieżąco identyfikuje i analizuje potencjalne ryzyka podatkowe, 
a w razie potrzeby podejmuje działania mające na celu ich ograniczenie. Priorytetem 
podmiotu w zakresie rozliczeń podatkowych jest bezpieczeństwo podatkowe, dlatego 
wszelkie potencjalne ryzyka są szczegółowo badane, a przyjmowane podejście uwzględnia 
stanowisko organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Wobec 
powyższego organizacja rozliczeń podatkowych oraz podział zadań zostały skonstruowane w 
taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie regulacji podatkowo-księgowych. W zakresie 



 
 

 

rozliczeń podatkowych Szpital im. Marciniaka działa w oparciu o wypracowane, sprawdzone 
procesy i dobre praktyki. Poszczególnym działom zaangażowanym w rozliczenia podatkowe 
przypisano zakresy zadań, których prawidłowe wykonanie jest na bieżąco monitorowane i 
aktualizowane w kontekście zmian obowiązujących przepisów. Pracownicy tych działów 
dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na rzetelne wypełnianie 
ich obowiązków. Ewentualne wątpliwości każdorazowo konsultowane są z Działem 
Ekonomiczno-Finansowym, który zapewnia m.in. wsparcie w kwestiach rozliczeń 

podatkowych, monitoruje zmiany w obowiązujących przepisach, a w razie potrzeby 
koordynuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 
 
W ramach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Szpital 
im. Marciniaka dąży do zapewnienia skutecznych i adekwatnych rozwiązań nadzoru 
podatkowego. Dokonywana jest analiza prowadzonych zdarzeń i procesów gospodarczych 
mających wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. W proces zawierania umów z 
kontrahentami każdorazowo włączony jest przedstawiciel Działu Ekonomiczno-Finansowego. 
W ramach realizowania zobowiązań podatkowych wyznaczono osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie i bieżące rozliczanie poszczególnych podatków zarówno w Dziale 
Ekonomiczno-Finansowym jak i Sekcji Płac. Osoby te objęto system szkoleń w ramach planu 
szkoleń. 
 
Do nadzoru i rozliczania zobowiązań podatkowych wykorzystywany jest system 
informatyczny klasy ERP firmy SIMPLE SA. System informatyczny zawiera wbudowane 
mechanizmy kontrolne w poszczególnych rejestrach tak aby zachować ich integralność oraz 
zmniejszyć ryzyko błędu w ujmowanych zdarzeniach gospodarczych. System zapewnia 
możliwość weryfikacji przygotowanych rozliczeń na każdym etapie ich przygotowania. 
System zabezpieczony jest przed zmianami poprzez nadanie odpowiednich uprawnień 
użytkownikom w ramach posiadanych kompetencji. Zmiany w systemie mogą dokonywane 
być tylko przez osoby upoważnione. Przed przesłaniem deklaracji lub plików do 
odpowiednich Urzędów dokonywana jest dodatkowa ich weryfikacja przez Kierowników 
komórek merytorycznych (Działów/ Sekcji).  
 
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej  
 
W 2021 r. Szpital im. Marciniaka nie podjął żadnych sformalizowanych dobrowolnych form 
współpracy z organami KAS, w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie. 
  
2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika 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, z podziałem na podatki, których 
dotyczą 

 
Szpital im. Marciniaka w 2021 r. realizował obowiązki podatkowe na terytorium Polski w 
zakresie następujących podatków:  
 

 a) Podatek dochodowy od osób prawnych („CIT”)  
 



 
 

 

Jednostka mająca siedzibę na terytorium kraju podlega nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu w zakresie CIT. W związku z tym w ustawowym terminie złożono zeznanie o 
wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8) wraz z dodatkowymi informacjami (CIT-8/O). W 
trakcie roku obrotowego opłacano należny podatek. 
 

 b) Podatek od towarów i usług  
 
Szpital im. Marciniaka zarejestrowany jest w Polsce jako podatnik VAT czynny i w 2021 r. w 
okresach miesięcznych przesyłał drogą elektroniczną odpowiednie deklaracje oraz pliki. 
Jednocześnie w celu uniknięcia ewentualnych nadużyć weryfikowano kontrahentów przed 
dokonaniem płatności oraz wykorzystywano mechanizm podzielonej płatności. 
 

 c) Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 
Szpital im. Marciniaka pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 
względem swoich pracowników. W związku z tym w wyznaczonych terminach uiszcza zaliczki 
na PIT oraz zapewnia sporządzenie i przekazanie stosownych deklaracji/ informacji (w tym 
PIT-4R, PIT-11). 
  
Szpital im. Marciniaka nie identyfikował i nie raportował w 2021 r. do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 
  
3. Informacje o: 

 

 a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, 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 2021 r. nie występowały w jednostce ww. transakcje. 
 

 b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów 
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
 
Szpital im. Marciniaka w 2021 r. ani nie przeprowadzał, ani nie planował przeprowadzenia 
działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań 
podatkowych. 
 
4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

 

 a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej  
 
W 2021 r. jednostka nie składała wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, o której 
mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej. 
 



 
 

 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 
podatkowej 
 
W 2021 r. jednostka nie składała wniosku o wydanie interpretacji 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 
 
W 2021 r. jednostka nie składała wniosku o wydanie 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  
 
W 2021 r. jednostka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
  
5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika 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 1991 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 2021 r. Szpital im. Marciniaka nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach i w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 
Ordynacji podatkowej. 
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