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Katowice, 30 grudnia 2021 r. 
 
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez  
STS S.A. 

za rok podatkowy trwający od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 
 

I. Podstawy prawne 
 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności STS S.A. (dalej: Spółka 
lub STS) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 
1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (dalej: uCIT), w myśl którego wybrani podatnicy są obowiązani do 
sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 
podatkowej za rok podatkowy. 
 
Jak wynika art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 uCIT, podanie do publicznej wiadomości indywidualnych 
danych podatników dotyczy: 

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych 
przychodów; 

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu 
uzyskana w roku podatkowym, poprzedzającym rok podania indywidualnych 
danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln 
euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej 
wiadomości. 

Z uwagi na spełnienie drugiego z warunków oraz obowiązku wynikającego z art. 27c ust. 4 
uCIT, z którego wynika, że podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii 
podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język 
polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca 
następującego po zakończeniu roku podatkowego, Spółka niniejszym publikuje informację o 
realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. 
Zakres informacji, jaki Spółka zobligowana jest podać do publicznej wiadomości, został 
uregulowany w art. 27c ust. 2 uCIT  i obejmuje z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i 
rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności: 

1) informacje o stosowanych przez podatnika: 
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 
ich prawidłowe wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej, 
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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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji 
podatkowej(dalej: Ordynacja podatkowa), z podziałem na podatki, których dotyczą, 

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, 

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, 

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji 

podatkowej, 
b) 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, 
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.), 
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 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 
procesu produkcyjnego. 
 

II. Informacje ogólne o Spółce 
 
STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce. Dynamiczny rozwój Spółki w ciągu 
ostatnich lat, pozwolił STS na zdobycie dominującej pozycji w krajowym sektorze legalnych 
firm bukmacherskich. Główne przychody Spółki pochodzą z organizacji zakładów wzajemnych 
w zakresie odgadywania wyników różnych zdarzeń, w tym w szczególności wydarzeń 
sportowych i społeczno-politycznych.  
 
STS realizując strategię ciągłego rozwoju, konsekwentnie inwestuje w nowoczesne i 
innowacyjne technologie. Spółka udostępnia swoim klientom usługi online za pośrednictwem 
strony internetowej oraz aplikacji dedykowanych systemom Android i iOS. STS cały czas 
rozwija ofertę, udostępniając m.in. zakłady na żywo oraz umacnia wiodącą pozycję na rynku 
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e-sportu. Spółka stworzyła własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie 
przelewy przez 7 dni w tygodniu całodobowo. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską 
spółkę BetSys s.r.o. (dawniej Greep s.r.o.), stał się współwłaścicielem systemu 
bukmacherskiego BetSys. Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer 
Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. 
Spółka oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w 
Internecie, za pośrednictwem STS TV. Spółka udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń 
sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów. 
 
Głównym celem Spółki w nadchodzących latach jest umacnianie pozycji lidera legalnego 
rynku zakładów wzajemnych w Polsce. Dodatkowo, realizacja nowatorskich projektów 
inwestycyjnych (rozpoczętych w latach poprzednich) a także działania marketingowe i 
sponsoringowe mają pozwolić STS sukcesywnie zwiększać poziom rentowności jej 
działalności.  
 

III. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach 
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie 

 
Spółka realizuje strategię podatkową, która ma na celu prawidłowe wykonywanie przez Spółkę 
funkcji podatkowej, jasne określenie formuł decyzyjnych, celów oraz środków umożliwiających 
prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. 
 
Działania Spółki w zakresie strategii podatkowej cechują się ograniczonym apetytem na 
ryzyko podatkowe, w szczególności Spółka unika agresywnej strategii podatkowej i jej 
sztucznego kreowania, a wszelkie operacje i transakcje gospodarcze mają charakter 
rzeczywisty i nie są motywowane kreatywnym planowaniem zobowiązań podatkowych. 

Spółka dąży do tego, aby systemy i kontrola, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami 
zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji 
podatkowych. Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich 
środków, zakłada się jednak, że wystąpienie sporadycznych i nieprzewidywalnych błędów jest 
nieuniknione. 

Spółka uważa, że jej obowiązkiem jest płacenie podatków w wysokości zgodniej z 
obowiązującymi przepisami prawa. Spółka postrzega płacenia podatków, nie tylko jako 
obowiązek prawny, ale również jako podstawowy obowiązek społeczny i moralny podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą. 
 
Przychody i zyski generowane przez Spółkę przynoszą korzyści licznym interesariuszom i 
pozwalają m.in. na kreowanie odpowiedniej polityki płacowej celem zapewnienia odpowiedniej 
kadry pracowniczej, utrzymywanie dobrych relacji handlowych z dostawcami i partnerami 
biznesowymi, dotowanie interesów społecznych w formie darowizn, wypłaty dywidend dla 
wspólników oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i ubezpieczeń 
społecznych. 



 

4 
 

 
Spółka dąży do tego, aby ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego były adekwatne do 
wielkości, struktury oraz działalności Spółki. 
 
Spółka dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania 
działów finansowo-księgowych jak i innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w 
funkcję podatkową, w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków 
podatkowych przez Spółkę. 
 
Spółka posiada system aktów prawa wewnętrznego, który zawiera pisemne procedury mające 
bezpośredni oraz pośredni wpływ na prawidłowość wypełniania przez Spółkę obowiązków w 
zakresie prawa podatkowego oraz ogranicza ryzyka podatkowego w kluczowych aspektach 
prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym regulaminy, procedury oraz instrukcje w 
zakresie: 

1) organizacji Spółki, 
2) polityki kadrowej, 
3) prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
4) stosunków z kontrahentami, 
5) gospodarowania majątkiem Spółki, 
6) inne. 

Prawidłowe wypełnianie obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego wymaga 
wykwalifikowanego personelu. Spólka realizując politykę zatrudnienia już na etapie rekrutacji 
jak również na etapie okresowych ocen pracowniczych, dba aby specjaliści zaanagażowani 
w sprawy podatkowe posiadali niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo z uwagi na fakt 
ciągłych zmian w przepisach podatkowych, licznych interpretacji oraz orzeczeń sądowych w 
zakresie podatków, Spółka prowadzi aktywną politykę szkoleniową, której celem jest 
zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego zatrudnionych pracowników. 
 
Ponadto edukacja pracowników w zakresie prawa podatkowego oparta jest o: 

 śledzenie zmian w przepisach prawa podatkowego, w tym wydanych interpretacji 
ogólnych, objaśnień podatkowych, orzecznictwa sądowo-administracyjnego, jak 
również innych ogólnodostępnych źródeł wiedzy; 

 dostęp do wyspecjalizowanych portali dla pracowników finansowo-księgowych; 
 wykorzystanie zasobów zewnętrznych tj. korzystanie z usług firm doradztwa 

podatkowego; 

 aktywna współpraca z biegłymi rewidentami. 

Spółka korzysta z wyspecjalizowanych programów komputerowych i innych narzędzi 
informatycznych, które wspomagają pracowników w prawidłowym i terminowym wypełnianiu 
obowiązków Spółki na gruncie podatkowym. Spółka podejmuje również działania, mające na 
celu bieżące monitorowanie zgodności wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych 
z wymogami przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie w jakim jest to konieczne, 
odpowiednie dostosowywanie systemów do tych regulacji. 
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IV. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 
W roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka nie stosowała 
dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, tj. w 
szczególności: 

 umowy o współdziałaniu, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej; 
 porozumień podatkowych, o których mowa w art. 20zb Ordynacji podatkowej; 
 porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem 

podatkowym, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu 
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 
porozumień cenowych. 

Niemniej jednak, Spółka ma na celu utrzymanie dobrych i długotrwałych relacji, opartych na 
zaufaniu i transparentności z organami KAS. Zaprezentowane podejście jest realizowane 
między innymi poprzez terminowe i staranne wypełnianie przez Spółkę obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są 
kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń 
gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa. W przypadku 
wystąpień nieumyślnych opóźnień, Spółka nalicza i uiszcza odsetki od zaległości 
podatkowych. 
 

V. 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 

 
Ramy prawne działalności Spółki określają powszechnie obowiązujące na terenie RP przepisy 
prawa, w przypadku pełnienia funkcji podatkowej obejmują one w szczególności: 

• ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 
• ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
• ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; 
• ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
• ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
• ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; 
• ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 
• ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Realizowane przez Spółkę obowiązki podatkowe w zakresie pełnienia roli podatnika i/lub 
płatnika dotyczą: 

 podatku od gier,  

 podatku od towarów i usług,  
 podatku dochodowego od osób prawnych,  
 podatku dochodowego od osób fizycznych, 

 podatku od nieruchomości, 
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 podatku u źródła (WHT) 

 podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Do ponoszonych przez Spółkę obciążeń publiczno-prawnych wchodzą również wydatki 
związane z uzyskiwaniem od Ministerstwa Finansów zezwoleń na urządzanie zakładów 
wzajemnych, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o grach hazardowych.  
 
Spółka przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Poniżej Spółka 
prezentuje liczbę przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 r. informacji 
o schematach podatkowych wraz z podziałem na podatki, których dotyczą oraz okresu za jaki 
były składane. 
 
STS przekazała w 2020 roku informacje o schematach podatkowych dotyczących roku 2019, 
tj.: 

 1 informację o schemacie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób 
prawnych (formularz MDR-3), 

 1 informację o schemacie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług 
(formularz MDR-3).  

 
VI. 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 

 
Spółka jest spółką dominującą w grupie kapitałowej STS S.A. Warunki transakcji zawieranych 
przez Spółkę ze stronami powiązanymi w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 nie 
odbiegały od warunków rynkowych. Grupa stosuje w transakcjach realizowanych pomiędzy 
podmiotami powiązanymi zasadę ceny rynkowej (arm’s length principle) określoną uCIT oraz 
wytycznych OECD. 
 
Na 31 grudnia 2020 r. suma bilansowa Spółki wynosiła 233 997 924,20 zł, w konsekwencji 
Spółka zobowiązana jest wskazać transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym niebędących 
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, których wartość przekroczyła  
11 699 896,21 zł. 
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Lp. Podmiot powiązany Rodzaj transakcji Wartość transakcji 

1. STS Gaming Group Ltd. Umowa pożyczki 7 055 617,50 zł 

2. STS Gaming Group Ltd. Usługi bukmacherskie 72 804 231,85 zł 

3. ATAL S.A. Udzielenie przez STS zabezpieczenia - 
hipoteka 

29 000 000,00 zł 

4. Betplay Capital sp. z o.o. Umowa warunkowego przejęcia praw i 
obowiązków 

52 912 425,00 zł 

5. Betplay Capital sp. z o.o. Zakup udziałów 23 085 190,40 zł 

6. Betplay Capital sp. z o.o. Przelew wierzytelności 22 652 926,70 zł 

 
Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 
i 5 oraz art. 11l uCIT. 
 

VII. 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 

 
Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. podejmowała 
następujące działania restrukturyzacyjne, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych: 

 1 kwietnia 2020 roku, zarejestrowane zostało przekształcenie spółki Star-Typ Sport 
Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. w spółkę STS S.A.,  

 24 sierpnia 2020 roku Spółka nabyła 100% udziałów w kapitale STS Gaming Group 
Ltd., 

 31 sierpnia 2020 roku Spółka nabyła 74% udziałów w kapitale Betsys s.r.o., 
 18 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy STS S.A. 

postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki. 

W latach następnych Zarząd oraz akcjonariusze Spółki planują w dalszym ciągu osiągać 
dodatni wynik finansowy poprzez między innymi: 

 ciągłe ulepszanie systemu do obsługi zakładów, 
 sprzedaż bogatej i konkurencyjnej oferty zakładów bukmacherskich, 

 utrzymywanie wysokiego standardu oferowanych usług. 
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VIII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji 
podatkowej, 

b) 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, 

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.) 

 
Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. wnioskowała 
(reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika) o wydanie przez Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej na podstawie regulacji art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacji 
indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od gier hazardowych w 
przedmiocie rozliczenia i określenia podstawy opodatkowania w przypadku zakładów 
wzajemnych w sytuacji zwrotu graczowi części wpłaconej stawki. 
 
Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. nie wnioskowała o 
wydanie: 

o ogólnej interpretacji podatkowej, 
o wiążącej informacji stawkowej, 
o wiążącej informacji akcyzowej. 

IX. 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 

 
Spółka w roku podatkowym objętym niniejszą informacją nie dokonywała rozliczeń 
podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
 
 
 
 
 
 

Mateusz Juroszek Zdzisław Kostrubała Marcin Walczysko 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
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