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W zawiązku z ustawa nowelizującą z dnia 28 listopada 2020 roku (Dz.U. poz. 2123), która nakłada 

obowiązek publikacji strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust.2 pkt. 1 

 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniżej przedstawiamy dokument spełniający 

wymogi art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Lotnictwa znajduje się na liście dostępnej na 

stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2021-indyidualne-dane-podatnikow-CIT pod pozycją 2586. 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek 

badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje 

ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & 

Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. 

Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. 

Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie 

technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych 

oraz wydobywczych. 

W ramach działalności podstawowej Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe  

w dziadzinie lotnictwa, badań kosmicznych oraz innych dziedzin techniki i w naukach 

interdyscyplinarnych. 

Celem działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest realizacja zadań oraz sposób 

działania określony w Statucie Instytutu. Instytut dba o należytą komunikację z interesariuszami, 

prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną. 

Jednym z naszych ważniejszych priorytetów jest przejrzystość w realizacji zobowiązań podatkowych. 

Dokładamy wszelkich starań w wypełnianiu obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej. 

Zwracamy szczególną uwagę na terminowość w realizacji zobowiązań podatkowych. Działania 

Instytutu nie są nastawione na optymalizację podatkową. 

Wyznajemy zasadę, że wywiązywanie się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków podatkowych 

jest obowiązkiem i naczelną zasadą każdego przedsiębiorcy. 

Strategia podatkowa, którą udostępniamy Państwu zwiera wszelkie elementy wymagane przepisami 

prawa podatkowego. 

 

 

Nasze cele 

W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w działalności gospodarczej stosuje się zasadę: 

https://www.gov.pl/web/finanse/2021-indyidualne-dane-podatnikow-CIT%20pod%20pozycją%202586


 Gospodarności, 

 Przedsiębiorczości, 

 Rachunku ekonomicznego, 

 Transparentności rozliczeń podatkowych. 

Cele wyznaczone przez Instytut są nakierowane na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dla 

pracowników oraz rozwój uczciwych relacji z kontrahentami Instytut. 

 

Zasady podatkowe 

Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w swojej działalności stosuje zasady transparentności 

podatkowej. 

Przestrzegamy wszystkich przepisów (regulacji) prawa podatkowego. 

Istotne decyzje biznesowe podejmowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 

uwzględniają potencjalne obciążenia podatkowe. 

Nie korzystamy ze struktur rajów podatkowych w celach optymalizacyjnych jak i innych państw 

niechętnych do współpracy podatkowej stosownie do Unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych 

współpracy do celów podatkowych. Prowadzimy uczciwe i transparentne relacje z organami 

podatkowymi. 

 

Obowiązki podatkowe 

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje obowiązki podatkowe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodne z regulacjami wynikającymi z aktów normatywnych. Obszary 

obowiązków podatkowych, które dotyczą instytutu; 

 CIT –podatek dochodowy od osób prawnych, 

 VAT – podatek od towarów i usług, 

 PN - podatek od nieruchomości, 

 PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych 

 Podatek od środków transportu. 

 

Zakres prezentowanych informacji 

Informacje o stosowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa procesach  

i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 

podatkowych i zapewniające ich prawidłowe wykonanie: 

- procesy: 

 Nasze sprawy podatkowe prowadzimy stosując obowiązujące regulacje i wymogi prawne 

 Instytut nie wdraża ani nie wykorzystuje agresywnych strategii unikania podatków, 

 Niniejsza informacja określa strategiczne cele podatkowe Instytutu. Za realizację strategii 

podatkowej odpowiada Główny Księgowy Instytutu. 

 Zarządzanie podatkami odbywa się przy zrozumieniu istniejącego ryzyka podatkowego. 



 W zarządzaniu naszymi sprawami podatkowymi stosujemy zasady określone w niniejszym 

dokumencie. System zarządzania ryzykiem podatkowym określa obowiązki w zakresie ryzyka, 

kontroli i sprawozdawczości. 

procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 

podatkowych i zapewniające ich prawidłowe wykonanie, 

 Instrukcja obiegu dokumentów, 

 Polityka rachunkowości, 

 Regulamin udzielania zamówień publicznych, 

 Instrukcja inwentaryzacyjna. 

 

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa nie podejmował współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej spełniającej wymogi zawarte w art. 27 c ust.2 pkt. 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

Informacje odnośnie liczby przekazanych informacji o schematach 

podatkowych (MDR) z podziałem na podatki, których te informacje dotyczą. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa nie rozpoznał czynności i zdarzeń mogących nosić 

znamiona schematów podatkowych spełniających wymogi zawarte w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość 

przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów  

o rachunkowości 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa nie zidentyfikował transakcji z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 

restrukturyzacyjnych 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa nie planował ani nie podejmował działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. 

 

 



Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie indywidulanej 

interpretacji podatkowej 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w 2021 roku niw występował o wydanie indywidualnej 

interpretacji  podatkowej. 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji 

akcyzowej 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa nie rozpoznał czynności wynikających z art. 27 c ust. 2 

pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Informacje dotyczące rozliczeń na terytoriach lub krajach stosujących 

szkodliwą konstrukcję podatkową 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa nie dokonywał w 2021 roku rozliczeń podatkowych  

z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

 

Z publikacji wyłączone zostały informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową oraz zawodową. 

 

 

DANE REJESTROWE 

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 

Adres: Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa 

NIP: 107 004 63 38                   REGON: 387193275          KRS: 0000862006  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

 

Fundusz własny: 177 692 463,50 PLN 

Pozycja na liście indywidualnych podatników: 2586 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                    

Rok podatkowy 2021  

Przychody Koszty uzyskania 
przychodu  

Dochód Podstawa 
opodatkowania  

Podatek 
należny  

292 005 867 161 600 056 130 405 812 3 094 603 587 975 
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