
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 01.01.2021 do 31.12.2021, dalej Rok 
podatkowy przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne AGROMIX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Rojęczynie Nr 36 64-130 Rydzyna, sporządzona została i 
podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust.1 z zw z art. 27b ust 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 25 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2020r. poz. 1406,
ze zmianą).

 

1.WPROWADZENIE

Zgodnie z wytycznymi Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego Strategia podatkowa obejmuje 
katalog formuł decyzyjnych obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminowa 
realizację obowiązków podatkowych spółki.

Przedsiębiorstwo , prowadząc swoją działalność gospodarczą uwzględnia występujące warunki 
gospodarcze, gdyż to warunkuje możliwość rozwoju oraz utrzymania sią na rynku. Utrzymanie się 
na rynku, sprostanie wymaganiom konkurencji i klientów zależy od wyboru odpowiedniej strategii.

Ważnym elementem wpływającym na działalność przedsiębiorstwa jest obowiązujący ją system 
podatkowy, gdyż przyjęcie odpowiedniej strategii podatkowej wspiera strategię firmy. 
Przedsiębiorstwo w swojej działalności uwzględnia strategię konserwatywną, gdyż powyższe 
zapewnia bezpieczeństwo podatkowe. Wdrażanie strategii obejmuje przede wszystkim: szkolenia , 
bieżące zapoznawanie się ze zmianami w przepisach podatkowych oraz opracowanie i 
przestrzeganie procedur zapewniających realizację strategii podatkowej przyjętej przez 
przedsiębiorstwo , by spełnić wymóg ustawowy dochowania należytej staranności.

Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania ryzykiem podatkowym jednocześnie wpływając na
zapobieganie powstania ryzyk podatkowych poprzez prezentację m.in. podejścia spółki do realizacji
transakcji gospodarczych, kwestii unikania i uchylania od opodatkowania.

 

2. Informacje szczegółowe.

Spółka przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe 
związane z prowadzoną przez spółkę działalnością, jak również zarządza zobowiązaniami 
podatkowymi w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne 
odzwierciedlenie działalności spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka dokonując 
czynności rodzących skutki w sferze obowiązków podatkowych zobowiązana jest dla ich 
zachowania i spełnienia przestrzegania określonej prawem reguł postępowania jak również 
dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania.

2.1. Przedsiębiorstwo stosuje procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków 
podatkowych oraz zapewniających ich prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa 
podatkowego , a w szczególności :

• Procedura podatku od towarów i usług obejmująca weryfikację kontrahentów. Obejmuje 
ona uzyskanie informacji między innymi w zakresie : podatnika VAT (biała lista) , Nr VAT 
UE w systemie VIES, KRS lub CEIDG, siedziba firmy, adres mailowy, zakres działalności, 



wielkość kapitału klienta przy uwzględnieniu wartości transakcji. Ponadto dotyczy kontroli 
terminowości składania deklaracji podatkowych i płatności podatku.

• Procedura weryfikacji dokonanych transakcji obejmująca weryfikację: otrzymanych 
dokumentów , statusu kontrahenta jako podatnika, forma i termin płatności transakcji i, 
weryfikacja kontrahenta przed wypłatą należności, gromadzenie dokumentów 
potwierdzających rzeczywisty fakt dokonania operacji gospodarczych.

• Procedura podatkowa w transakcjach na JPK -V7K. Jednolity plik kontrolny generowany 
jest na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zawiera oznaczenie procedur 
podatkowych, do których muszą być zaliczone transakcje sprzedaży (podatek należny) i 
transakcje nabycia (podatek naliczony).

• Dochowanie należytej staranności podczas weryfikacji swoich kontrahentów i partnerów 
biznesowych.

• Inne instrukcje i wytyczne podatkowe zapewniające terminowe składanie deklaracji 
podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

• Monitorowanie zmian w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów 
podatkowych i sądów poprzez zapewnienie prenumerat specjalistycznych i innych 
materiałów dydaktycznym w tym zakresie

2.2. Przedsiębiorstwo nie uczestniczyło w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej .Przedsiębiorstwo wypełniając swoje obowiązki podatkowe na 
bieżąco kontaktuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie z 
organem podatkowym.

2.3. Przedsiębiorstwo realizowało terminowo wszystkie obowiązki podatkowe na terenie Polski i 
nie było zobowiązane (nie zaistniał wymóg) zgodnie z przepisami do Przekazania Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w Art.86 
&1 pky.10 ordynacji podatkowej.

2.4. Przedsiębiorstwo nie realizowało transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.11a 
ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% 
sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2.5. Przedsiębiorstwo nie podjęło i również nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących 
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa lub podmiotów powiązanych 
w rozumieniu art. 11 a ust.1 pkt 4 updop.

2.6. Przedsiębiorstwo nie złożyło wniosku o wydanie interpretacji ogólnej i indywidualnej czy też 
wiążącej informacji stawkowej ( dotyczy VAT) .

2.7.Przedsiębiorstwo nie występowało z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o 
której mowa w ustawie o podatku akcyzowym(Dz. U. z 2020 poz. 722).

2.8. Przedsiębiorstwo nie dokonywało rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 j ust. 2


