
 

 

 

Informacja o realizacji strategii podatkowej 

w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 

za rok podatkowy 2021 

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej ma na celu realizację obowiązków 

wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), w roku podatkowym 2021. 

 
I. Ogólna charakterystyka Szpitala 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie jako Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o Statut Szpitala nadany 

Uchwałą nr XXXVIII/572/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 

r. oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 

112 poz. 654 z późn. zm.) 

Szpital ma nadane: numer ewidencyjny NIP 677-16-94-570 oraz numer statystyczny 

REGON 000290073. 

Celem działania Szpitala jest: 

- poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów, 

- samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę 

wyników tych działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy, 

- tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych metod badawczych w leczeniu 

pacjentów, 

- dbałość o utrzymanie prestiżowej pozycji Szpitala i szacunek dla jego tradycji. 

Szpital posiada 20 oddziałów opieki całodobowej, w tym 6 oddziałów klinicznych, a 

także specjalistyczne poradnie i pracownie. 

W Szpitalu realizowany jest szeroki zakres usług medycznych, z czego część stanowią 

usługi bardzo specjalistyczne. Realizowane są również specjalistyczne świadczenia 

zdrowotne w zakresie chorób wewnętrznych, obejmujące w szczególności: 

kardiologię, pulmonologię, pediatrię, choroby zakaźne i infekcyjne, neurologię, 

diagnostykę oraz świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji i promocji zdrowia.  

 



 

 

II. Elementy informacji o realizowanej strategii podatkowej 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych: Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie” 

 

1. Procesy podatkowe 

Szpital przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przepisy podatkowe 

związane z prowadzoną przez Szpital działalnością oraz poszczególnymi operacjami 

gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi. Składane 

deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią 

pełne odzwierciedlenie działalności Szpitala. Obowiązki podatkowe wypełniane są 

przez wyznaczonych do tego pracowników, a zarządzając wykonywaniem 

obowiązków, wynikających z przepisów prawa podatkowego, Szpital wykorzystuje 

wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji. 

Szpital realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące: 

- zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa podatkowania, 

- obliczenie podstawy opodatkowania, 

- kalkulacja podatku, 

- zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, 

- zapłata podatku. 

 

2. Procedury dotyczące podatków 

Szpital dokonując czynności rodzących skutki w sferze jego praw lub obowiązków 

podatkowych zobowiązany jest, dla ich zachowania i spełnienia, przestrzegania 

określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej 

staranności w określonych obszarach działania. Szpital spełnia powyższe obowiązki 

poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami 

podatkowymi oraz wewnętrznych instrukcji systemowych. 

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami  

pisemnymi, Szpital dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu 

spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa 

podatkowego. 



 

 

3. System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej 

Szpital wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. 

Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały 

opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji 

podatkowych. 

Szpital na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości 

dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa 

podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki 

podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Ryzyko podlega 

regularnej analizie i jest ograniczane na bieżąco. 

Szpital, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także 

dodatkowe działania: 

- wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią 

służbową, 

- na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego, 

- prowadzi bieżące szkolenia personelu. 

 

III. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

1. Szpital nie zawierał z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o 

współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.  

2. Szpital podejmuje wszelkie inne niezbędne formy współpracy z organami 

podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego.  

3. Szpital podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego 

wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:  

- identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych, 

- kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwych urzędów 

skarbowych, 

- sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne w obowiązkowych obszarach, 

 

 



 

 

- składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, 

sprawozdania oraz informacje do których składania zobowiązują go przepisy prawa 

podatkowego. 

 

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą. 

W roku 2021 Szpital realizował obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu 

następujących podatków:  

- podatku dochodowego od osób prawnych, 

- podatku od nieruchomości, 

- podatku od towarów i usług (VAT), 

- podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Szpital reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje 

podatkowe w terminach ustawowych. 

W 2021 r. w Szpitalu nie wystąpiły zdarzenia skutkujące obowiązkiem przekazania 

informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 
V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi. 

Szpital nie posiada podmiotów powiązanych. 

 

VI. Informacje o 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  

1. W roku podatkowym Szpital nie podejmował działań restrukturyzacyjnych, jak 

również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości. 

2. Szpital nie posiada podmiotów powiązanych. 

 

 

 

 



 

 

VII. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji. 

1. W 2021 roku Szpital nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

2. W 2021 roku Szpital nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

3. Szpital nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o 

której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Szpital nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

 
VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

W roku 2021 Szpital nie dokonywał rozliczeń podatkowych w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową. 


