
 

 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabryka Przyczep Niewiadów sp. z o.o. 
 
 
 
 
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 

Podstawowym celem strategii podatkowej Spółki jest zachowanie pełnej zgodności 
działań biznesowych z przepisami prawa podatkowego, regułami wykładni płynącymi z 
orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych i ogólnych 
wydawanych przez Krajową Administrację Skarbową. W tym celu w 2021 roku na stałe 
współpracowano z kancelarią prawną oraz stosowano  odpowiednie procedury i 
oprogramowanie. Całość zadań związanych z nadzorem nad prawidłowym stosowaniem 
obowiązków podatkowych-w tym także w obszarze identyfikowania i raportowania TPR i 
MDR-powierzono pracownikowi podległemu bezpośrednio Zarządowi spółki. Osoba ta 
sprawuje stały nadzór nad realizacją obowiązków podatkowych. 

 
W celu efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz jego minimalizacją Zarząd 

Fabryki Przyczep Niewiadów sp. z o.o. podejmowane decyzje biznesowe na bieżąco 
konsultował pod kątem ich skutków podatkowych. Równocześnie nieprzerwanie 
zarządzano procesem zdobywania i utrwalania wiedzy przez pracowników działu finansowo-
księgowego m.in. poprzez bieżące informowanie o zmianach podatkowych oraz 
udostępnienie specjalistycznej platformy informatycznej zapewniającej dostęp do 
aktualnych przepisów prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych, 
interpretacji podatkowych i linii orzeczniczych. Spółka prenumerowała w formie cyfrowej 
czasopisma fachowe do których dostęp mają wszyscy pracownicy działu finansowo-
księgowego. Funkcjonują schematy postępowań na bazie których pracownicy działu 
handlowego jak i finansowo-księgowego mają informacje o tym, jakie poza fakturami 
dokumenty są niezbędne do prawidłowego dokumentowania pod kątem podatkowym 
zdarzeń gospodarczych i jakie mają podjąć działania w celu ich skompletowania. Spółka 
kładzie również nacisk na weryfikację nowych kontrahentów m.in. w zakresie ustalenia 
faktycznego profilu i miejsca prowadzonej działalności, jak również ich statusu 
podatkowego. 

 
We współpracy z dostawcą oprogramowania poprzez wytworzenie i zainstalowanie 

odpowiednich dodatków, Spółka dostosowała używany program finansowo-księgowy do 
występujących w niej zdarzeń gospodarczych, pod kątem prawidłowego ich ujmowania w 
wyniku podatkowym. Zautomatyzowanie procesów księgowych wykonywanych w 
programie finansowo-księgowym oraz pełna integracja danych minimalizuje ryzyko 
błędnych księgowań. 

 
Równocześnie doceniając wagę jakości obiegu informacji w rozliczeniach podatkowych, 

Spółka dokłada starań by zapewniona była sprawna komunikacja pomiędzy pionem 
finansowo-księgowym, handlowym i magazynowym w celu zapewnienia spójności danych 
oraz ich zgodności z funkcjonalnością stosowanych systemów informatycznych. 
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2. Informacje o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W roku podatkowym 2021 Fabryka Przyczep Niewiadów spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

 

3. Informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Fabryka Przyczep Niewiadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  podlega 
opodatkowaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od całości swych dochodów. 
Poprzez stały nadzór podatkowy prowadzony w opisanych wyżej formach, realizuje 
politykę minimalizacji ryzyka związanego z niewłaściwą interpretacja prawa 
podatkowego. Operacje gospodarcze mają charakter wyłącznie biznesowy i nie są 
motywowane planowaniem podatkowych strategii optymalizacyjnych. 

 
W roku 2021 jako podatnik spółka realizowała obowiązki podatkowe powstałe w 

niżej wymienionych podatkach: 
-podatku dochodowym od osób prawnych 
-podatku od towarów i usług 
-podatku od nieruchomości 
-podatku od środków transportu 
-podatku od czynności cywilnoprawnych 
-podatku akcyzowego 
 
oraz jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych 
 
 W związku z dokonywanym importem towarów, Spółka realizowała również 
obowiązki związane z regulowaniem należności celnych. Obsługę tych należności, tj. 
ustalanie prawidłowej kwoty długu celnego oraz prowadzenia procedury dopuszczenia 
towaru do obrotu zlecała podmiotom zewnętrznym. 
 Jednocześnie w sposób ciągły prowadzony był monitoring zawieranych umów oraz 
prowadzonych transakcji, w celu identyfikacji transakcji kontrolowanych oraz schematów 
podatkowych. 
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4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o schematach podatkowych 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonała uzgodnień, które spełniałyby kryterium 
schematu podatkowego, wobec czego nie przekazała informacji o schematach 
podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych lub 
podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych. 

 

W roku podatkowym którego dotyczy niniejsza strategia podatkowa dokonywano 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jednakże wartość żadnej z nich nie przekroczyła 
progu 5% sumy bilansowej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  

Spółka nie dokonywała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych. 

 

6. Informacja o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa 
podatkowego w trybie ustawy Ordynacja podatkowa oraz wniosków o wiążącą 
informację stawkową w trybie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o 
podatku akcyzowym 

 

Nie składano wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego. Wszelkie 
powstałe w 2021 roku wątpliwości co do wykładni prawa podatkowego, usunięto w 
oparciu o wydane już przez organy skarbowe interpretacje indywidualne i ogólne oraz 
orzecznictwo WSA i NSA dostępne za pośrednictwem użytkowanej przez Spółkę 
specjalistycznej platformy informatycznej. 

Nie składano również wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych z uwagi 
na fakt, iż przedmiot prowadzonej działalności nie powoduje wątpliwości co do 
stosowanych stawek podatku. 

 

7. Informacja dotycząca rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych z podmiotami na terytoriach lub w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 


