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INFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA CHEMPEST SA 

 O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY  

01.01.2021-31.12.2021 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację obowiązku nałożonego na mocy art. 

27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podatników  o których mowa w art. 27b 

ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .  
 

1. Informacja  o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie (art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. a CIT). 

Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu przestrzeganie przepisów prawa 

podatkowego oraz dochowuje należytej staranności celem dokonywania prawidłowych 

rozliczeń podatkowych. 

Obowiązki w sferze prawa podatkowego są realizowane przez wykwalifikowanych 

pracowników Spółki, który przestrzegają i stosują przepisy prawa podatkowego. W związku z 

licznymi zmianami w obszarze prawa podatkowego pracownicy Spółki w sposób systematyczny 

podnoszą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach podatkowych oraz 

korzystanie z literatury branżowej.  

Aby uniknąć sytuacji których efektem byłoby niewywiązanie się lub  nieprawidłowe wywiązanie 

się z obowiązków podatkowych Spółka współpracuje z doradcami podatkowymi oraz 

prawnikami. 

Spółka posiada programy i narzędzia informatyczne służce należytej realizacji obowiązków 

podatkowych. 
 

Celem realizacji obowiązków podatkowych Spółka wdrożyła odpowiednie procedury 

podatkowe, w szczególności : 

• procedurę obiegu dokumentów i archiwizacji 

• procedurę w zakresie cen transferowych kontrahentów z „rajów podatkowych”,  

• procedurę w zakresie weryfikacji kontrahentów, 

• procedura MDR  występowania schematów podatkowych.  

 

2. Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej ( art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. b CIT ) 

Spółka Chempest SA w roku 2021 nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej.  
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3. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika 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 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą  ( art. 27c ust. 2 

pkt. 2 CIT ) 

Spółka podejmuje działania celem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków 

podatkowych,  terminowego oraz rzetelnego składania przewidzianych przez przepisy prawa 

deklaracji podatkowych oraz uiszczania należności podatkowych.  

Spółka realizuje nałożone przez przepisy prawa obowiązki podatkowe przez wyznaczonych w 

ramach struktury Spółki pracowników posiadających wiedzę i kompetencję. Celem należytego 

realizowania obowiązków podatkowych  Spółka współpracuje z doradcami podatkowymi oraz 

prawnikami.  

 

a. realizacja obowiązków podatkowych  

Spółka w roku podatkowym składała przewidziane przepisami prawa podatkowego deklaracje, 

informacje, sprawozdania oraz płaciła podatki przewidziane przepisami prawa. 

Spółka w roku podatkowym deklarowała i płaciła następujące podatki : 

• podatek CIT 

• podatek VAT 

• podatek PIT 8A 

• podatek PIT 4R 

• podatek od nieruchomości 

• podatek od środków transportu. 
 

b. informacja o schematach podatkowych  

W roku 2021 Spółka nie dokonała identyfikacji schematu podatkowego, w związku z czym nie 

była zobowiązana do przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej.  

4. Informacja o 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 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27c ust. 2 pkt. 3 lit. a CIT). 

Spółka W roku 2021 nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości. 
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5. Informacja 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 (art. 27c ust. 2 pkt. 

3 lit. b CIT). 

W roku 2021 Spółka Chempest SA nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika 

lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

6. Informacja o  złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt. 4 lit. a 

CIT). 

W roku 2021 Spółka Chempest SA nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej. 

7. Informacja o  złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt. 4 lit. b 

CIT). 

W roku 2021 Spółka Chempest SA nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego. 

8. Informacja o  złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług (art. 27c ust. 2 

pkt. 4 lit. c CIT). 

W roku 2021 Spółka Chempest SA nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej. 

9. Informacja o  złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 722, z późn. zm.) (art. 27c ust. 2 pkt. 4 lit. d CIT). 

W roku 2021 Spółka Chempest SA nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej.  

10. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 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 - z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, 

zawodową lub procesu produkcyjnego  ( art. 27c ust. 2 pkt. 5 CIT ) 

W roku 2021 Spółka Chempest SA nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
 

Racibórz, dnia 15.12.2022 r. 
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