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o realizowanej strategii

podatkowej w 2021 r.
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Główne założenia
strategii podatkowej
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Podstawowe zasady i wartości

Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się Spółka w realizacji obowiązków
podatkowych są:

§ uczciwość oraz rzetelność,

§ zapewnienie zgodności działań gospodarczych z prawem podatkowym,

§ składanie zeznańwwyznaczonym czasie,

§ płacenie wszystkich należnych podatków w terminie,

§ nieangażowanie się w agresywne planowanie podatkowe oraz unikanie
opodatkowania niepoparte celami biznesowymi.
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Polityka podatkowa

Spółka przyjmuje konserwatywne podejście do ryzyka podatkowego. Spółka
aktywnie dąży do identyfikacji, oceny, monitorowania i zarządzania tym
ryzykiem. Spółka stosuje mechanizmy kontroli wewnętrznej ryzyka
podatkowego w celu ograniczenia go do akceptowalnego poziomu. Spółka
zachowuje należytą starannośćw relacjach biznesowych.

Spółka działa w sposób transparentny podatkowo i we współpracy z organami
podatkowymi dąży do uniknięcia sporów. Udostępnia na żądanie organów
podatkowych do wglądu procedury dotyczące przestrzegania przepisów
podatkowych oraz ewidencje, rejestry i inne dokumenty wymagane przez
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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Procesy i procedury 
podatkowe
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Procesy podatkowe

Spółka jest podatnikiem: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości.

Procesy podatkowe i operacyjne mają na celu realizację
strategii podatkowej Spółki, a w szczególności zapewnienie, że działalność́
biznesowa Spółki będzie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawa podatkowego, a wszelkie obowiązki w tym zakresie będą ̨
realizowane w sposób rzetelny i terminowo.
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Procesy podatkowe

Spółka aktywnie identyfikuje, ocenia, monitoruje i zarządza ryzykiem
podatkowym. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka podatkowego,
ryzyko takie jest rejestrowane i podejmowane są ̨ stosowne działania
w zależności od rodzaju źródła tego ryzyka i jego wartości.

Spółka, podejmując decyzję, jakie działania należy podjąć́ w związku
z zaistniałym ryzykiem kieruje się̨ przyjętą strategią podatkową,
a w szczególności zasadą pozostawania w zgodzie z przepisami podatkowymi
(„tax compliance”).

7



Procesy podatkowe

Funkcja podatkowa w Spółce opiera się na współpracy między działami
biznesowymi przedsiębiorstwa oraz działem księgowości. Funkcja podatkowa
powiązana jest z procesem sprzedaży.

Decyzje mające wpływ na kwestie podatkowe są podejmowane przez Spółkę
w oparciu o racjonalną interpretację prawidłowych informacji, z pełną
znajomością ̨prawa podatkowego.
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Procesy podatkowe

Dokonywane przez Spółkę transakcje oraz podejmowane inne,
nietransakcyjne działania podlegają ̨ocenie z punktu widzenia podatkowego.
W przypadku wątpliwości Spółka zasięga opinii zewnętrznych doradców
podatkowych lub występuje o wydanie na jej rzecz indywidualnych
interpretacji podatkowych.

Systemy księgowe i towarzyszące im procesy księgowo-finansowe
uwzględniają ̨ wymogi przepisów podatkowych, zawierając ustawienia
systemowe wspierające kalkulacje podatków.
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Procedury podatkowe

W celu zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce obowiązują następujące
procedury:

§ wewnętrzna procedura w zakresie stosowania przepisów o cenach
transferowych,

§ wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,

§ wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu.
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Ład podatkowy
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Rola w funkcji podatkowej

Wspólnicy Spółki są odpowiedzialni za zidentyfikowanie oraz zarządzenie
ryzykiem podatkowym. Wspólnicy Spółki ponoszą odpowiedzialność
w zakresie określonym przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny
skarbowy oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Spółka nie outsourcuje zadań z zakresu funkcji podatkowej.
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Dobrowolne formy 
współpracy
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Umowa o współdziałaniu i inne

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałaniu ani nie bierze udziału w innych
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.
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Realizacja obowiązków 
z zakresu schematów
podatkowych
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Schematy podatkowe

W 2021 r. Spółka nie składała informacji do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10
Ordynacji podatkowej, z uwagi na niezaistnienie zdarzenia, które wymagałoby
raportowania w 2021 r.
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Informacja o transakcjach 
z podmiotami powiązanymi 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi

W 2021 r. Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
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Działania 
restrukturyzacyjne
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Restrukturyzacja

W 2021 r. Spółka nie planowała oraz nie podejmowała działań
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką.

20



Informacje o złożonych 
wnioskach
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Wnioski o urzędowe interpretacje przepisów

W 2021 r. Spółka złożyła jeden wniosek o interpretację przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

§ ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 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.
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Rozliczenia w krajach lub 
terytoriach stosujących 
szkodliwą konkurencję 
podatkową
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Podmioty „rajowe”

Spółka nie nawiązuje relacji biznesowych z podmiotami rajowymi.

Spółka nie dokonywała rozliczeń́ podatkowych na terytoriach lub
w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy
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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