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Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Definicje:

Spółka –  Radaway Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, Jasin ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz  NIP:

9721038109;

Ustawa CIT - ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 rok

poz. 1406);

Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 rok poz. 685);

Ustawa PIT - ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 rok

poz. 1128);

Ordynacja podatkowa - ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 rok poz.

1325);

Strategia – niniejszy dokument sporządzony na podstawie art. 27c Ustawy CIT;

Schemat  podatkowy –  schemat  podatkowy  w  rozumieniu  przepisów  rozdziału  11a  Ordynacji

podatkowej; 

Podmiot powiązany – oznacza to:

 podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

 podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący 

wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

 spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

 podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową

wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Znaczący wpływ – rozumie się przez to:

 posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

- udziałów w kapitale lub

- praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

- udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek 

uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

 faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji 

gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

lub

 pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do 

drugiego stopnia.

Ogólna  interpretacja  podatkowa   -  interpretacja  podatkowa  ogólna  oraz  wyjaśnienia  podatkowe  o

których  mowa  w  art.  14a  Ordynacji  podatkowej,  wydawane  przez  ministra  właściwego  do  spraw

finansów publicznych;

Interpretacja przepisów prawa podatkowego - interpretacja podatkowa indywidualna, wydawana przez 

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;

Wiążąca informacja stawkowa – decyzja wydawana na podstawie art. 42a Ustawy VAT;

Wiążąca informacja akcyzowa – decyzja wydawana na podstawie art. 7d ust.1 Ustawy o podatku 

akcyzowym.
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1. Cel Strategii

Celem wprowadzenia Strategii jest zapewnienie zgodności podatkowej w Spółce.  Spółka wprowadziła

zasady i  procedury pozwalających na prawidłowe i  terminowe wykonanie obowiązków podatkowych

spoczywających  na  Spółce,  zgodnie  z  przepisami  ustaw  podatkowych.  Proces  księgowania  oraz

raportowania został zorganizowany w sposób zapewniający zachowanie zgodności podatkowej.

Strategia:

 Wskazuje długoterminowa cele podatkowe Spółki;

 Określa wizję i misję podatkową Spółki;

 Definiuje ryzyka podatkowe:

 Jest zgodna ze strategią biznesową i ekonomiczną Spółki;

 Oparta jest na wartościach etycznych 

 Nie  obejmuje  informacji  objętych  tajemnicą  handlową,  przemysłową,  zawodową  lub  procesu

produkcyjnego.

Sprawozdanie ze Strategii zawiera wszelkie istotne ryzyka podatkowe i niepewności, które są znaczące

dla kondycji finansowej firmy na okres nadchodzących 12 miesięcy.

1.1 Strategia biznesowa oraz długoterminowa cele podatkowe

Spółka jest wiodącym producentem wysokiej jakości, komfortowych, a jednocześnie designerskich kabin 

prysznicowych. W oparciu o kluczowe umiejętności specjalistów i zasoby własne, Spółka oferuje 

kompleksowe usługi obejmujące doradztwo, opracowanie koncepcji, projektowanie i serwis wyrobu 

własnego. 

Celem Spółki jest realizacja strategii biznesowej i ekonomicznej oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z przyjętą strategią 

biznesową, główna działalność operacyjna Spółki skupia się w obszarze produkcji kabin prysznicowych. 

Fundamentem, na którym budowana jest stabilna pozycja Spółki jest znajomość najnowszych 

technologii, w tym posiadane kompetencje, posiadamy własny dział konstrukcyjny oraz swoich 

projektantów. 

Realizacja celów podatkowych Spółki odbywa się zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz z

poszanowaniem  przepisów  podatkowych  powszechnie  obowiązujących  w  Polsce,  a  także  przepisów

międzynarodowych wpływających na rozliczenia podatkowe Spółki.

Spółka stosuje wysokie standardy etyczne oraz zachowuje zasady bezpieczeństwa podatkowego. W celu

minimalizacji  ryzyk podatkowych, Spółka powstrzymuje się od czynności mających na celu agresywną

optymalizację  podatkową.  W  szczególności  Spółka  nie  stosuje  struktur  podatkowych  opisanych  w

publikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ostrzeżeniach podatkowych.

W  przypadku  wątpliwości  podatkowych  działania  Spółki  oparte  są  na  wytycznych  i  interpretacjach

wynikających z:

- Ogólnych interpretacji podatkowych;

- Interpretacji przepisów prawa podatkowego;

- utrwalonych linii orzeczniczych sądów administracyjnych;

- opinii podatkowych sporządzonych przez licencjonowanych doradców podatkowych. 
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1.2       Wizja i misja podatkowa Spółki

Wizja podatkowa

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą w celu maksymalizacji zysku, ale zgodnie i z poszanowaniem

powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego”. 

Misja podatkowa

„Obowiązek  płacenia  podatków  w  terminie  oraz  kwocie  wynikającej  z  przepisów  podatkowych  jest

wyrazem  solidarności  społecznej  Spółki  oraz  jest  traktowany  przez  Spółkę  jako  należny  zwrot

społeczeństwu części  zysku Spółki  i  rekompensata  z tytułu wykorzystywanych przez Spółkę zasobów

publicznych materialnych i niematerialnych kraju”   

1.3     Ryzyka podatkowe

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- produkcja kabin prysznicowych

Specyfika  prowadzonej  przez  Spółkę  działalności  gospodarczej  powoduje  obowiązek  rozliczeń

podatkowych z tytułu następujący podatków:

 Podatku CIT

 Podatku VAT

 Podatku PIT w zakresie realizacji obowiązków płatnika

Strategia  ryzyka podatkowego wskazuje  instrumenty,  które  Spółka  wykorzystuje  w celu ograniczania

ryzyka  podatkowego  poprzez  minimalizację  zagrożeń  ze  strony  organów  podatkowych  oraz

wykorzystanie szans, jakie daje prawo podatkowe.

W celu  minimalizacji ryzyka podatkowego Spółka:

 Wprowadziła niezbędne procedury oraz określiła zasady zawierania umów, realizacji transakcji oraz

księgowania i raportowania zdarzeń gospodarczych wpływających na rozliczenia podatkowe Spółki.  

 Zapewnia stały nadzór licencjonowanego doradcy podatkowego w bieżącej działalności Spółki oraz w

realizacji projektów biznesowych, które mogą rodzić ryzyka w obszarze podatków.

 Wprowadziła procedurę raportowania schematów podatkowych, pozwalającą na szybką identyfikację

ryzyk podatkowych.

 W sprawach szczególnie skomplikowanych lub rodzących wysokie ryzyko podatkowe, wnioskuje do

Krajowej  Informacji  Podatkowej  o  udzielenie  interpretacji  indywidualnych,  gwarantujących

bezpieczeństwo podatkowe.

 Nie  podejmuje   projektów  optymalizacji  podatkowej  oraz  nie  dokonuje  czynności  skutkujących

unikaniem opodatkowania.

Ryzyka podatkowe  na które narażona jest Spółka dotyczą:

 Cen transferowych
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Spółka działa w warunkach grupy kapitałowej oraz zawiera transakcje z Podmiotami powiązanymi w

szczególności transakcje dotyczą:

- sprzedaży kabin prysznicowych 

Ceny transakcyjne oraz warunki kontraktowe stosowane przez Spółkę, określone zostały na poziomie

rynkowym.  W  związku  z  transakcjami  zawartymi  z  Podmiotem  powiązanym,  Spółka  sporządziła

dokumentację podatkową o której  mowa w art.  11k Ustawy CIT.  Dokumentacja  podatkowa zawiera

analizy porównawcze oraz analizy zgodności, potwierdzające rynkowy charakter transakcji.

1.4Relacje z Krajową Administracją Podatkową

Spółka czynnie korzysta z możliwości kontaktu z organami podatkowymi poprzez:

 Utrzymywanie relacji z dedykowanym dla Spółki opiekunem organu podatkowego.

 Składnie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

 Korzystanie ze wsparcia Krajowej Informacji Skarbowej.

1.5 Poziom  zaangażowania  organu  zarządzającego  w  proces  podejmowania  decyzji  z  zakresu

planowania podatkowego

Członkowie  zarządu  są  bezpośrednio  zaangażowani  w  realizację  strategii  podatkowej  Spółki  oraz  w

proces planowania podatkowego. Decyzje w ważnych sprawach podatkowych, podejmowane są przez

zarząd Spółki na wniosek kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy podatkowe oraz

po  konsultacjach  z  doradcą  podatkowym.  W  ramach  bieżącej  działalności  Spółki,  w  przypadkach

budzących wątpliwości, decyzje podejmuje kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy

podatkowe po konsultacjach z doradcą podatkowym lub doradca podatkowy działający w jego imieniu.  

1.7 Realizacja obowiązków podatkowych.

Realizacja  obowiązku  raportowania,  składania  deklaracji  podatkowych  oraz  płatności  zobowiązań

podatkowych, odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w pkt 2.1 oraz w zakresie wskazanym w

pkt 2.3 Strategii.

2 Zakres Strategii

Strategia określa:

1. Informacje  o  stosowanych  przez  Spółkę  procesach  oraz  procedurach  dotyczących  zarządzania

wykonywaniem obowiązków wynikających  z  przepisów prawa podatkowego i  zapewniających  ich

prawidłowe wykonanie.

2. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Informacje  odnośnie  do  realizacji  przez  Spółkę  obowiązków  podatkowych  na  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji

Skarbowej informacji o Schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

4. Informacje  o  transakcjach  z  Podmiotami  powiązanymi,  których  wartość  przekracza  5%  sumy

bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
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zatwierdzonego  sprawozdania  finansowego  Spółki,  w  tym  podmiotami  niebędącymi  rezydentami

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacje  o  planowanych  lub  podejmowanych  przez  Spółkę  działaniach  restrukturyzacyjnych

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub Podmiotów powiązanych.

6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie Ogólnej interpretacji podatkowej.

7. Informacje  o  złożonych  przez  Spółkę  wnioskach  o  wydanie  Interpretacji  przepisów  prawa

podatkowego.

8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie Wiążącej informacji stawkowej.

9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie Wiążącej informacji akcyzowej.

10.Informacje  dotyczące  dokonywania  rozliczeń  podatkowych  Spółki  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.

2.1 Informacje  o stosowanych przez  Spółkę  procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania

wykonywaniem  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  podatkowego  i  zapewniających  ich

prawidłowe wykonanie.

W  celu  zapewnienia  realizacji  obowiązków  podatkowych  zgodnie  z  przepisami  ustaw  podatkowych

Spółka wdrożyła następujące procedury:

 Instrukcja przygotowania dokumentacji podatkowej do umów z podmiotami powiązanymi.

Celem  instrukcji  jest  ustalenie  zasad  oraz  trybu  opracowania  kompletnej  i  rzetelnej  dokumentacji

podatkowej do transakcji zawieranych z Podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami mającymi siedzibę

lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Instrukcja określa

tryb przygotowywania i aktualizacji dokumentacji podatkowej. 

 Procedura informowania o schematach podatkowych

Procedura  ma  na  celu  zagwarantowanie  wywiązywaniu  się  Spółki  z  obowiązków  raportowania

schematów podatkowych zgodnie z regulacjami rozdziału 11a Ordynacji podatkowej.

 Instrukcja poprawności dokumentów i dekretacji w procesowaniu faktur kosztowych

Właściwe  dokumentowanie  zakupu  towarów  i  usług  ma  kluczowe  znaczenie  z  punktu  widzenia

ewentualnych,  negatywnych  skutków  podatkowych  dla  podmiotu,  który  dokonuje  zakupu.  Brak

odpowiednich dowodów zakupu może doprowadzić do:

- zakwestionowania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu na gruncie Ustawy CIT oraz

- odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT na podstawie przepisów o Ustawy VAT.

Celem  procedury  jest  zagwarantowanie  poprawności  rozliczeń  podatkowych  oraz  minimalizacja

wskazanych wyżej ryzyk w transakcjach zakupu realizowanych przez Spółkę.

 Procedura w zakresie wystawianie faktur

Celem  procedury  jest  zapewnienie  zgodności  dokumentowania  transakcji  sprzedaży  z  przepisami

rachunkowymi  oraz  podatkowymi  w  szczególności  z  Ustawą  VAT.  Procedura  ma  zastosowanie  do
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wszystkich pracowników Spółki w szczególności do osób uczestniczących w procedurach sprzedażowych

oraz  procedurach  zaliczkowych.  Procedura  obejmuje  dokumentowanie  transakcji  sprzedaży

realizowanych przez Spółkę tj. dokumentowanie świadczenia usług oraz dostawy towarów na terytorium

kraju.  Procedura  nie  ma  zastosowania  do  transakcji  nietypowych,  które  nie  są  przedmiotem

podstawowej działalności Spółki. Procedura nie ma zastosowania do:

-  dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju oraz 

-  dostawy towarów oraz świadczenia  usług  w przypadku gdy nabywcą jest  podmiot  nie  posiadający

siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania na terytorium

Polski. Procedura ma charakter instrukcji i wytycznych przekazywanych pracownikom merytorycznym w

ramach bieżącego wsparcia.

 Procedura w zakresie zachowania należytej staranności w Podatku VAT

Spółka  jest  czynnym  podatnikiem  Podatku  VAT.  Zasadą  jest,  iż  podatnikowi  Podatku  VAT,  który

wykorzystuje  zakupione  towary  i  usługi   w  prowadzeniu  opodatkowanej   działalności  gospodarczej,

przysługuje  prawo  do  odliczenia  podatku  naliczonego  VAT.  Przepisy  podatkowe  przewidują  jednak

sytuacje w których podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT m.in. w przypadku gdy

podatnik wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że transakcja odbywa się z nadużyciem prawa podatkowego

lub  jest  elementem  oszustwa  podatkowego  w  zakresie  Podatku  VAT.  Organy  podatkowe  w  takich

przypadkach mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, gdy zaistnieją

udokumentowane  przesłanki  wskazujące,  iż  transakcja  została  przeprowadzona  w  związku  z

popełnieniem, również przez inny podmiot, oszustwa lub nadużycia podatkowego (występują czynności

fikcyjne,  pozorne  lub  nielegalne).  W  takiej  sytuacji  podatnikowi  odmawia  się  prawa  do  odliczenia

Podatku VAT, a osoby odpowiedzialne zostają pociągnięte  do  odpowiedzialności karnej skarbowej. W

celu zachowania prawa do odliczenia Podatku VAT, nabywca towarów lub usług powinien dochować tzw.

należytej  staranności  podczas  podejmowania  decyzji  o zakupie.  W szczególności  dotyczy  to  sposobu

wyboru dostawcy w tym sprawdzenia wiarygodności dostawcy oraz warunków zawieranej transakcji.

Oznacza to, że podatnik w każdym przypadku powinien podjąć działania, których racjonalnie można by

od  niego  oczekiwać  aby  upewnić  się,  że  transakcja  nie  ma  na  celu  oszustwa  podatkowego  lub  nie

stanowi nadużycia w zakresie Podatku VAT. Gwarancją zachowania należytej staranności a tym samym

minimalizacji ryzyka w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia Podatku VAT z faktur zakupowych

jest  wprowadzenie  oraz  stosowanie  odpowiednich  zasad  zachowania  należytej  staranności  przy

dokonywaniu zakupów, których celem jest zagwarantowanie Spółce prawa do odliczenia Podatku VAT na

podstawie  faktur  zakupowych.  Spółka  wprowadziła  rozwiązania  techniczne,  które  umożliwiają

zachowanie zasad należytej  staranności poprzez automatyczną weryfikację kontrahentów w rejestrze

podatników VAT („tzw. biała lista”). Dodatkowo proces wspierany jest kontrolą manualną prowadzoną

przez pracowników w przypadku faktur spełniających określone kryteria kwotowe. 

 Procedura obiegu i kontroli dokumentów

Procedura reguluje  obieg  i  kontrolę  dokumentów w Spółce.  Procedura  została  wprowadzona celem

określenia i  ustanowienia obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz stosowania mechanizmów

kontroli  majątku  Spółki.  Procedura  zapewnia  stały  nadzór  nad  operacjami  gospodarczymi  oraz

zdarzeniami gospodarczymi realizowanymi w Spółce w tym związanymi ze źródłami finansowania Spółki.

Dzięki  bieżącej  rejestracji  zdarzeń  gospodarczych  zgodnie  z  procedurą,  zapewniona  jest  możliwość

ustalenia odpowiedzialności za ich przebieg i skutki oraz uzyskania rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji
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majątkowej i finansowej Spółki. Procedura stanowi również podstawę sporządzania sprawozdawczości

wymaganej przepisami prawa. Procedura obiegu i kontroli dokumentów określa zasady:

- rzetelnego i pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych (gospodarczych);

- zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych (gospodarczych) przez kierownika jednostki lub osoby

przez niego upoważnione;

-  podziału  kluczowych obowiązków dotyczących zatwierdzania  (autoryzacji),  realizacji  i  rejestrowania

operacji finansowych (gospodarczych) pomiędzy różnych pracowników;

- weryfikacji operacji finansowych (gospodarczych) przed i po ich realizacji.

Zakres  regulacji  procedury  bezpośrednio  wpływa na   proces  składania  deklaracji  podatkowych  oraz

płatności w Podatku CIT i Podatku VAT.

2.2 Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie wnioskowała oraz nie zawierała umów o współdziałanie z organami podatkowymi oraz nie 

jest związana z organami Krajowej Administracji Skarbowej jakimikolwiek innymi formami dobrowolnej 

współpracy określonych przepisami prawa podatkowego.

2.3 Informacje  odnośnie  do  realizacji  przez  Spółkę  obowiązków  podatkowych  na  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  wraz  z  informacją  o  liczbie  przekazanych Szefowi  Krajowej  Administracji

Skarbowej informacji o Schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi

przepisami,  realizuje  obowiązki  podatkowe  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  zakresie

następujących podatków:

 Podatek VAT – Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Składa deklaracje podatkowe (VAT-7, VAT-UE,

JPK V7M) oraz dokonuje płatności zobowiązań podatkowych zgodnie zobowiązującymi przepisami.  

 Podatek CIT – Spółka jako podatnik CIT składa deklaracje podatkowe CIT - 8 oraz dokonuje wpłat

podatku  w  przypadku  powstania  zobowiązania  podatkowego.  Spółka  przygotowuje  również

terminowo oraz rzetelnie dokumentację cen transferowych oraz realizuje w tym zakresie obowiązek

sprawozdawczy (TPR-C, oświadczenie). Spółka prowadzi działalność opodatkowaną tylko na terenie

Polski. 

 Podatek PIT – Spółka terminowo wywiązuje się z  obowiązków płatnika Podatku PIT.

 Podatek  od  nieruchomości  –  Spółka  składa  deklaracje  podatkowe  oraz  wpłaca  podatek  z  tytułu

posiadanych przedmiotów opodatkowania.

 Ponadto Spółka, w związku z dokonywanymi czynnościami, incydentalnie jest podatnikiem podatku

od czynności cywilnoprawnych.

W roku 2021 Spółka nie zidentyfikowała schematów podatkowych, spełniających przesłanki określone w

przepisach rozdziału 11a „Informacje o schematach podatkowych” Ordynacji podatkowej. W związku z

powyższym Spółka nie miała obowiązku oraz nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

informacji o Schematach podatkowych. 
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2.4 Informacje  o transakcjach 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  podmiotami  niebędącymi  rezydentami

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka zawierała transakcję z Podmiotem powiązanym, mającym siedzibę poza terytorium Polski tj.:

SC  RADAWAY  ROMANIA  SRL,  PUK  Duschkabinen  GmbH,  TOV  Radaway  Ukraine,  których  wartość

przekracza  5% sumy bilansowej  aktywów w rozumieniu  przepisów o  rachunkowości.  Transakcja  ma

charakter jednorodny a jej przedmiotem jest sprzedaż  przez Spółkę wyrobów gotowych. 

W  roku  2021  Spółka  zawierała  transakcji  z  Podmiotami  powiązanymi,  niebędącymi  rezydentami

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.5 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub Podmiotów powiązanych.

W roku 2021 Spółka nie dokonywała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Spółka nie planuje również

podejmować  tego  typu  działań  restrukturyzacyjnych,  które  mogłyby  mieć  wpływ  na  wysokość

zobowiązań podatkowych Spółki lub Podmiotów powiązanych.

2.6 Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie Ogólnej interpretacji podatkowej.

W roku 2021 jak również w latach wcześniejszych Spółka nie składała wniosków o wydanie Ogólnej

interpretacji podatkowej.

2.7 Informacje  o  złożonych  przez  Spółkę  wnioskach  o  wydanie  Interpretacji  przepisów  prawa

podatkowego.

W roku  2021  Spółka  złożyła  jeden  wniosek o  wydanie  Interpretacji  przepisów prawa podatkowego.

Wniosek dotyczył stawki Podatku VAT w sprzedaży trójstronnej. 

2.8 Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie Wiążącej informacji stawkowej.

W roku 2021 jak również w latach wcześniejszych Spółka nie składała wniosków o wydanie Wiążącej

informacji stawkowej.

2.9 Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie Wiążącej informacji akcyzowej.
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Spółka nie prowadzi  działalności opodatkowanej podatkiem akcyzowym. W roku 2021 jak również w

latach wcześniejszych Spółka nie składała wniosków o wydanie Wiążącej informacji akcyzowej.

2.10 Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki 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.

W roku 2021 jak również w latach wcześniejszych Spółka nie dokonywała  rozliczeń podatkowych 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.
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