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Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy o CIT „Informacja o stosowanych przez podatnika:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie”

Spółka posiada procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie. W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków
podatkowych oraz zminimalizowania ryzyka podatkowego, Spółka posiada i realizuje
procesy oparte na codziennej praktyce, jak również posiada sformalizowane procedury.

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków
podatkowych a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej.
Sprawami podatkowymi Spółki zajmuje się wykwalifikowany zespół osób, o odpowiedniej
wiedzy i kompetencjach, który regularnie uczestniczy w szkoleniach, mających na celu
podnoszenie wiedzy podatkowej. Obszar podatkowy jest pod bieżącym nadzorem
Głównego Księgowego. Funkcja zarządcza nad tym obszarem jest sprawowana przez
Dyrektora Finansowego, który ściśle współpracuje ze wszystkimi jednostkami biznesowymi
i zapewnia aby w trakcie podejmowania decyzji biznesowych były rozpatrywane
i uwzględniane ich skutki podatkowe. Zarząd Spółki jest informowany o bieżącej sytuacji
podatkowej oraz wszystkich nowych projektach czy wymaganiach podatkowych.
Spółka 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.
2. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 1 lit. b Ustawy o CIT „Informacja o stosowanych przez podatnika:
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”

Spółka terminowo składa wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe
oraz terminowo płaci wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych. Spółka dokonuje
odpowiednich korekt składanych informacji i deklaracji doprowadzając swoje rozliczenia
do zgodności z prawem.
3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O
SCHEMATACH PODATKOWYCH
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 2 Ustawy o CIT „Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika
obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej 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 podziałam na podatki, których dotyczą ”

Spółka dokłada wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym podatnikiem i płatnikiem oraz
podejmować odpowiedzialne i uczciwe działania we wszystkich kontaktach z organami
podatkowymi.
Spółka rozlicza się z podatków wyłącznie na terytorium Polski, płaci tu wszystkie
wymagane prawem podatki, tj. podatek dochodowy od osób prawnych (w tym
zryczałtowany podatek pobierany u źródła), podatek dochodowy od osób fizycznych,
podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, podatek od środków
transportowych oraz inne podatki i opłaty w razie ich wystąpienia.

W 2020 roku Spółka nie przekazała żadnej informacji o schematach podatkowych do Szefa
Krajowej Administracji Krajowej, z uwagi na brak istnienia schematów podatkowych,
co do których zaistniałby taki wymóg.
4. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 3 lit. a Ustawy o CIT „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
Rzeczpospolitej Polskiej”

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 448 579 458,58 PLN. Tym
samym Spółka zobowiązana jest wykazać transakcje z podmiotami powiązanymi, których
wartość przekroczyła 22 428 972,93 PLN.
Spółka w roku 2020 udzieliła pożyczki krótkoterminowe podmiotowi powiązanemu
niebędącego rezydentem podatkowym Rzeczpospolitej Polskiej, których łączna wartość
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki. Pożyczki zostały udzielone
na warunkach rynkowych i w całości spłacone w 2020 r.
5. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 3 lit. b Ustawy o CIT „Informacje o: b) planowanych
lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ
na wysokość zobowiązań podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 a ust. 1 pkt. 4”

Spółka w roku podatkowym nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie
planuje podjęcia takich działań w przyszłości.

6. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 4 informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: lit.
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a & 1 Ordynacji podatkowej

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków.
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 4 informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
lit. b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków.
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 4 informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
lit. c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków.
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 4 informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
lit. d) wiążącej informacji akcyzowe, 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 i 1747)

Spółka w roku podatkowym nie składała wniosków.
7. ROZLICZENIA PODATKOWE NA TERYTORIUM LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH
SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ
Podstawa prawna: art. 27C ust. 2 pkt. 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 wydanych na podstawie art. 86a & 10 Ordynacji podatkowej

Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.

