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I. Informacje ogólne. 

 

1. Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

 

Niniejszy dokument stanowi informację o realizowanej strategii podatkowej spółki Sobianek 

sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie (dalej: Spółka) za rok podatkowy, który rozpoczął się dnia 

1 stycznia 2020 r. i zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Spółka sporządziła niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej w celu 

wywiązania się z obowiązku nałożonego na podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm., dalej zwanej: 

UoCIT).  

 

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa obejmuje w szczególności:  

1) przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie prawa 

podatkowego związanych z działalnością Spółki, 

2) utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi, 

3) staranność i ostrożność w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. 
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2. Podstawa prawna i wymogi informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

 

Podstawą prawną sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest art. 27c 

ust. 1 UoCIT. 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 UoCIT, informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna 

zawierać w szczególności: 

1) informacje o stosowanych przez Spółkę: 

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, 

2) 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, o 

których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm., dalej zwanej: Ordynacją podatkową 

lub OP), z podziałem na podatki, których dotyczą, 

3) informacje o: 

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UoCIT, 

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) informacje o transakcjach planowanych lub podejmowanych przez Spółkę 

działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4 UoCIT, 

4) informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP,  

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b OP, 
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c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm., dalej 

zwanej: UoVAT),  

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722, ze. zm., dalej 

zwanej: UoPA), 

5) 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 UoCIT i na podstawie art. 23v 

ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP. 
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II. Elementy informacji o realizowanej strategii podatkowej. 
 

1. Procesy i procedury podatkowe. 
 
Założeniem Spółki jest przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, w szczególności 

terminowe płacenie podatków oraz wywiązywanie się z innych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego. 

 

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

ma następujący przebieg. Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizacja obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego należy do Działu Księgowości, który jest koordynowany 

przez Główną Księgową. Kalkulacje podatkowe dokonywane są przez dedykowanych 

pracowników Działu Księgowości. Spółka podejmuje starania, by osoby te posiadały i 

aktualizowały wiedzę ekspercką w obszarze rozliczeń podatkowych. Wyznaczeni 

pracownicy Działu Księgowości odpowiadają za złożenie deklaracji lub informacji 

podatkowych do właściwych organów podatkowych oraz zapłatę podatku w terminie. 

 

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są przez 

Spółkę archiwizowane zgodnie z wymogami przepisów podatkowych. 

 

Spółka w roku podatkowym 2020 prowadziła działalność gospodarczą wiążącą się ze 

standardowym ryzykiem podatkowym występującym wśród przedsiębiorców. Główne 

ryzyko, które występowało po stronie Spółki obejmowało: 

 ryzyko w zakresie podatku od towarów i usług związane z nieprawidłowościami w 

rozliczeniach lub zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, 

 ryzyko nieprawidłowej kalkulacji podatku akcyzowego, 

 ryzyko nieprawidłowego, w tym nieterminowego składania deklaracji i informacji 

podatkowych. 

 

Zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

jak również minimalizowanie ww. ryzyka realizowane jest przez stosowanie odpowiednich 

procedur przejawiających się na wszystkich etapach prowadzenia działalności, począwszy 

od nawiązywania współpracy z kontrahentami, obiegu dokumentów, akceptacji wydatków, 
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wystawiania faktur aż do sporządzania deklaracji, płatności należności podatkowych i 

kontaktu z organami skarbowymi w przypadku weryfikacji rozliczeń Spółki.  

 

W ww. zakresie Spółka stosuje wypracowane procedury dotyczące: 

 obiegu dokumentów, 

 dochowania należytej staranności w odniesieniu do weryfikacji dostawców, 

 prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy UoPA, 

 prawidłowego dokumentowania wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych 

dostaw towarów, 

 dochowania należytej staranności w odniesieniu do realizacji obowiązków poboru 

podatku u źródła (WHT), 

 aktualizacji wiedzy na temat zmian w prawie podatkowym oraz na temat zmian w 

sposobie interpretacji przepisów. 

 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 
 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała działań mających na celu skorzystanie 

z instrumentów wskazanych w Dziale II „Współdziałanie” Ordynacji podatkowej, w 

szczególności nie była stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających 

we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 OP. 

 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych. 
 

Spółka podejmuje niezbędne działania mające na celu prawidłowe i terminowe 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na  

terytorium Polski. 

 

W roku podatkowym, za który sporządzana jest niniejsza informacja Spółka realizowała na 

terytorium Polski obowiązki podatkowe w zakresie: 

 podatku dochodowego od osób prawnych, 

 podatku akcyzowego, 

 podatku od towarów i usług, 

 podatku od nieruchomości, 
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 podatku rolnego 

 podatku leśnego 

 podatku od środków transportowych 

 

Spółka pełniła także funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Kwestie podatkowe, które budzą wątpliwości interpretacyjne lub które dotyczą transakcji 

niestandardowych (niewystępujących co do zasady w działalności Spółki) są na bieżąco 

analizowane, w razie potrzeby  przy wsparciu doradców podatkowych. 

 

W przypadku, w którym Spółka identyfikuje, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie 

skutków podatkowych określonego zdarzenia gospodarczego, występuje z wnioskiem o 

wydanie stosownej interpretacji podatkowej. 

 

4. Informacje o schematach podatkowych. 
 

W roku podatkowym, za który sporządzana jest niniejsza informacja Spółka nie przekazała 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o 

których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP.  

 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi. 
 
Spółka nie dokonywała z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekracza 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. 

 

W roku podatkowym, za który sporządzana jest niniejsza informacja Spółka nie podejmowała 

działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 

Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką. Spółka nie planuje podejmowania takich 

działań w przyszłości. 
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6. Informacje o złożonych wnioskach. 
 
W roku podatkowym, za który sporządzana jest niniejsza informacja Spółka: 

 nie wnioskowała o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a 

§ 1 OP, 

 nie składała wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 

art. 14b OP, 

 nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 

42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 685 ze zm.), 

 nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 

7d ust. 1 UoPA. 

 

7. Informacje o rozliczeniach na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową. 

 
W roku podatkowym, za który sporządzana jest niniejsza informacja 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 

UoCIT 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 OP. 
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