Mielewczyk Sp. z o.o.
ul. Podgorna 3
83-332 Dzierżążno
www.mielewczyk.pl

INFORMACJA O REALIZACJI
STRATEGII PODATKOWEJ ZA
2020 R.

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 R.

Spis treści
Informacja ogólna .....................................................................................................................................................................................3
1. Treść informacji o realizowanej strategii podatkowej ........................................................................................................4
1.1.

Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie. .............................................................................................................................................................................................4
1.2.

Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej

Administracji Skarbowej. .................................................................................................................................................................5
1.3.

Informacje dotyczące realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej. ....................................................................................................................................................................................................5
1.4.

Informacje o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji

o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem
na podatki, których dotyczą............................................................................................................................................................5
1.5.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy

o CIT których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. .................................................................................................................................5
1.6.

Informacje

o

planowanych

lub

podejmowanych

przez

podatnika

działaniach

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub
podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. ............................................................6
1.7.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach podatkowych.............................................................6

1.8.

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 ustawy o CIT 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. ..........................................6

2

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 R.

Informacja ogólna

Niniejszy dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Mielewczyk
Sp. z o.o. (dalej „Mielewczyk” „Spółka” lub „Podatnik”) w roku podatkowym rozpoczętym
1 stycznia 2020 r., a zakończonym 31 grudnia 2020 r. Przedmiotowa informacja została
sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U.2020.1406 z późn. zm.) jako
realizacja obowiązku ciążącego na Spółce w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę ww.
przepisu.
Zasady podatkowe i wytyczne regulujące zarządzanie sprawami podatkowymi Spółki są w pełni
zgodne z szeroko rozumianymi praktykami handlowymi, reputacją i praktykami biznesowymi.
Wyżej wspomniane zasady składają się z następujących elementów:
a) przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych, zasad, przepisów i wymogów
dotyczących ujawniania informacji, gdziekolwiek prowadzona jest działalność,
b) płacenie odpowiedniej kwoty podatku, we właściwym czasie i we właściwym miejscu na
całym świecie,
c) zarządzanie kwestiami podatkowymi w taki sposób żeby zabezpieczyć reputację, markę,
społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Spółki przed naruszeniem, jednocześnie
chroniąc i zwiększając wartość dla udziałowców,
d) przejrzystość i transparentność w działaniach w stosunku do organów podatkowych oraz
opieranie działalności na koncepcjach uczciwości, współpracy i wzajemnego zaufania;
e) korzystanie z zachęt i ulg podatkowych tylko zgodnie z przeznaczeniem,
f) podejmowanie wyłącznie decyzji podatkowych, które są zgodne z prawdziwymi
przesłankami handlowymi i celami Spółki.
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1. Treść informacji o realizowanej strategii podatkowej

W Spółce są wdrożone odpowiednie zasady w zakresie zarządzania procesem wyliczania
podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji
podatkowych.
Spółka, ponadto, przy realizacji obowiązków podatkowych opiera się na wewnętrznie przyjętych
zasadach oceny ryzyka podatkowego.
W zakresie wyżej wskazanym ustalony został proces decyzyjny, który jasno określa jakiego
rodzaju transakcje lub inne zdarzenia prawne/gospodarcze podlegają szczególnej weryfikacji
w zakresie skutków podatkowych. Spółka w celu właściwej analizy ryzyka opiera się na kilku
zasadniczych metodach zarządzania ryzykiem podatkowym, a mianowicie:
a) identyfikacja ryzyka podatkowego,
b) działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka podatkowego,
c) zapewnienie odpowiednich środków kontroli w celu zapobiegania, zarządzania
i ograniczania ryzyka oraz
d) zatrudnienie właściwego personelu właściwie realizującego obowiązki podatkowe.
W realizacji funkcji podatkowej aktywnie uczestniczy zarówno zarząd Spółki jak i odpowiedni
pracownicy, posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne.
Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające
prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego.
Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki zapewnia
Głównej Księgowej szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy
podatkowej. Pracownicy działu księgowego monitorują zmiany w regulacjach prawa
podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia
prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Spółka na bieżąco współpracuje z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w szczególności
angażując ich do specjalistycznych tematów takich jak ocena obowiązków spółek w przedmiocie
informowania o schematach podatkowych. Kwestie podatkowe, które budzą wątpliwości
interpretacyjne są przez nich na bieżąco analizowane.
Pozostałymi obowiązującymi w Spółce procedurami usprawniającymi proces realizacji
obowiązków podatkowych są:
a) procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania
informacji o schematach podatkowych,
b) polityka rachunkowości.
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W okresie roku podatkowego objętego przedmiotową informacją podatnik nie zawierał
porozumień o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

Spółka
jako polski rezydent podatkowy, podlegając nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu właściwego określenia oraz
terminowej realizacji obowiązków podatkowych, a w szczególności:
• płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
• składa w miesięcznych okresach plik JPK_V7M oraz reguluje zobowiązanie podatkowe
z tego tytułu,
• weryfikuje płatności na rzecz nierezydentów pod kątem ewentualnego podatku u źródła
lub innych obowiązków podatkowych. W przypadku powstania obowiązku podatkowego
uiszcza pobrany podatek w terminie i na konto właściwego urzędu skarbowego,
• we właściwych terminach wpłaca podatki lokalne,
• pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych
terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
• monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek,
raportuje transakcje na odpowiednich formularzach.

W roku podatkowym 2020 podatnik nie przekazywał do Szefa KAS informacji o schematach
podatkowych.

W 2020 r. Spółka nie zrealizowała żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w wartości
przekraczającej 5% sumy bilansowej.
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W roku 2020 podatnik nie podejmował, ani nie planował żadnych działań restrukturyzacyjnych.

Ogólne interpretacje podatkowe
W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
Indywidualne interpretacje podatkowe
W 2020 r. Spółka nie występowała do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem
o wydanie interpretacji podatkowej.
Wiążące informacje stawkowe
W roku 2020 Spółka nie występowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
Wiążące informacje akcyzowe
W 2020 roku Spółka nie występował o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

W 2020 roku podatnik nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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