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Klucz    we informacje
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ZAKRES PROGRAMU

Stratos jest narzędziem informatycznym przygotowanym przez

zespół doradców podatkowych Instytutu Cen Transferowych dla

podmiotów przygotowujących informację o realizowanej strategii

podatkowej. Opracowana za pomocą narzędzia Stratos informacja

o realizowanej strategii podatkowej spełnia wymagania wskazane w

art. 27c uCIT.

Po uzyskaniu dostępu do Stratos i wypełnieniu pól spełniających

kryteria zawarte w art. 27c uCIT, podmiot otrzymuje raport gotowy

do zamieszczenia na stronie internetowej.
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1. Pytania ankietowe

a) jednokrotnego wyboru

b) wielokrotnego wyboru

2. Pytania statystyczne

a) schematy podatkowe

b) ceny transferowe

c) zobowiązania podatkowe

d) interpretacje podatkowe, stawkowe i akcyzowe

e) raje podatkowe 

STRUKTURA PROGRAMU
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1. Realizacja obowiązku publikacji strategii podatkowej –

zgodnie z art. 27c uCIT

2. Możliwość otrzymania dodatkowego raportu w zakresie

ryzyk podatkowych dla dwóch obszarów stanowiących

elementy obligatoryjne strategii podatkowej:

a) schematy podatkowe

b) ceny transferowe

3. Strategia podatkowa dla podatkowej grupy kapitałowej

zawiera obligatoryjne elementy w odniesieniu do PGK

oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład

FUNKCJONALNOŚĆ
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1. Wersja edytowalna

2. Wersja PDF

W obu wersjach będzie zastosowana nazwa i logotyp

podmiotu oraz załączony projekt listu przewodniego do

interesariuszy.

Użytkownik Stratosa ma możliwość modyfikacji raportu

uwzględniając charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej

działalności.

RAPORT
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1. Dostęp natychmiastowy po podpisaniu umowy.

2. Czas wypełnienia ankiety – do 60 minut

3. Narzędzie obliczeniowe 

– miary pozycyjne (kwantyle)

4. Licencja 1 rok lub 2, 3 - letnia

5. Kod dostępu ważny 12 miesięcy

6. Dane archiwizowane na serwerze ICT

WARUNKI DOSTĘPU



7

1. Bezpieczeństwo

– narzędzie oparte na aktualnym stanie prawnym

2. Oszczędność czasu 

– szybkie i proste przygotowanie strategii podatkowej

3. Identyfikacja ryzyk podatkowych 

– program w wersji fakultatywnej umożliwia przegląd MDR i TP 

stanowiących element art. 27c uCIT

4. Stratos vs. przegląd podatkowy 

- program nie wymaga zlecenia/przygotowania pełnego przeglądu 

podatkowego

5. Zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy 

- podmiot decyduje jakie informacje nie zostaną zamieszczone ze 

względu na tajemnicę przedsiębiorstwa

KORZYŚCI
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W celu uzyskania szczegółowych informacji uprzejmie

prosimy o kontakt:

Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Adgar Park West

Al. Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?

dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy

jmika@ict.org.pl

Tel.: 696 486 666

Paweł Rosiński 

Doradca podatkowy

prosinski@ict.org.pl

Tel. 535 852 171


