
 Informacja 
 o realizowanej strategii podatkowej przez spółkę 
 JOT-Ł Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 za rok podatkowy 2021 

 Wykaz skrótów 

 Wprowadzenie 

 JOT-Ł  Sp.  z  o.o.  jest  polską  siecią  hurtowni  samoobsługowych.  Spółka  prowadzi 
 działalność  gospodarczą  w  zakresie  sprzedaży  hurtowej  niewyspecjalizowanej  żywności, 
 napojów  i wyrobów  tytoniowych  (działalność  przeważająca  według  wpisu  do  Rejestru 
 Przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym).  Spółka  sprzedaje  szeroki  asortyment 
 produktów  spożywczych  i  napoi.  W  ofercie  posiada  ponad  6  tys.  indeksów 
 asortymentowych,  w  tym  800  indeksów  alkoholi.  Działalność  prowadzona  jest  wyłącznie 
 na  terenie  Polski  poprzez  centralę  zlokalizowaną  we  Wrocławiu  oraz  kilkanaście 
 oddziałów,  działających,  jako  samoobsługowe  hale  sprzedaży  hurtowej.  Sprzedaż 
 prowadzona  jest  zarówno  we  własnych  obiektach,  jak  i  powierzchniach  wynajmowanych 
 od  podmiotów  trzecich.  Spółka  prowadzi  aktywną  operacyjną  działalność  gospodarczą 
 przy  użyciu  faktycznych  zasobów  fizycznych  (towary  handlowe)  i  nie  podejmuje  działań, 
 które służą celom strukturyzacji podatkowej ani unikaniu opodatkowania. 



 Zakres i cel sporządzenia informacji 

 Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT: 
 ▪  podatkowe grupy kapitałowe; 
 ▪  podatnicy  inni  niż  podatkowe  grupy  kapitałowe,  u  których  wartość  przychodu 

 uzyskana  w  roku  podatkowym,  przekroczyła  równowartość  50  mln  euro 
 przeliczonych  na  złote  według  średniego  kursu  euro  ogłaszanego  przez  Narodowy 
 Bank  Polski  w  ostatnim  dniu  roboczym  roku  kalendarzowego  poprzedzającego  rok 
 podania  indywidualnych  danych  podatników  do  publicznej  wiadomości  (zgodnie 
 z art. 27b ustawy o CIT), 

 są  obowiązani  do  sporządzania  i  podawania  do  publicznej  wiadomości  informacji 
 o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 

 Informacja  o  realizowanej  strategii  podatkowej  obejmuje,  z  uwzględnieniem  charakteru, 
 rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności: 

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika: 
 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  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 OP, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

 3. Informacje o: 
 a)  transakcjach  z  podmiotami  powiązanymi  w  rozumieniu  art.  11a  ust.  1  pkt  4  ustawy 
 o CIT,  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)  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, 

 4. Informacje o złożonych przez podatnika 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, 
 c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT, 
 d)  wiążącej  informacji  akcyzowej,  o  której  mowa  w  art.  7d  ust.  1  ustawy  z  dnia  6  grudnia 
 2008 r. o podatku akcyzowym, 

 5.  Informacje  dotyczące  dokonywania  rozliczeń  podatkowych  podatnika  na  terytoriach  lub 
 w  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 OP 



 -  z  wyłączeniem  informacji  objętych  tajemnicą  handlową,  przemysłową,  zawodową  lub 
 procesu produkcyjnego. 

 Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok 2021 

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

 Spółka  w  codziennej  działalności  przestrzega  prawnych,  etycznych  i  moralnych  zasad 
 postępowania.  Przestrzeganie  prawa  w  zakresie  podatków  i  postrzeganie  płacenia  ich, 
 jako obowiązku społecznego to podstawowe zasady wpisane w jej schemat działania. 

 Spółka  nie  podejmuje  działań  z  zakresu  tzw.  optymalizacji  podatkowej,  czy  też  unikania 
 opodatkowania,  ani  działań,  które  mogą  powodować  zwiększenie  ryzyka  podatkowego  lub 
 narażać  budżet  państwa  lub  lokalne  budżety  gmin  na  nienależne  uszczuplenie  należności 
 publicznoprawych.  Podejście  Spółki  do  rozliczeń  podatkowych  opiera  się  na  wnikliwej 
 weryfikacji  konsekwencji  podatkowych  działań  biznesowych  i  niepodejmowaniu  inicjatyw 
 ryzykownych podatkowo. 

 Istotnie należy wskazać, iż Spółka przestrzega wyznaczonych zasad w zakresie: 

 ▪  dbałości  o  prawidłowe  i  terminowe  wywiązywanie  się  ze  wszystkich  obowiązków 
 nakładanych przepisami prawa podatkowego, 

 ▪  zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych, 
 ▪  zapewnienia  jednolitej  polityki  podatkowej  i  uniknięcia  rozbieżności  w  stosowaniu 

 prawa  podatkowego  przez  poszczególne  komórki  organizacyjne  w  zakresie 
 opiniowania i zatwierdzania transakcji gospodarczych, 

 ▪  zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego, 
 ▪  zapewnienia  poprawnej  interpretacji  przepisów  prawa  podatkowego  oraz 

 właściwego stosowania przepisów podatkowych w działalności gospodarczej, 
 ▪  podziału  kompetencji  i  ustalenia  podstawowych  zasad  odpowiedzialności  za 

 kierunki polityki podatkowej. 

 Spółka  wykonuje  zatem  wszystkie  nałożone  na  nią  przez  krajowe  przepisy  podatkowe 
 obowiązki  i  wdraża  standardy  należytej  staranności  poprzez  tworzenie  odpowiedniej 
 struktury  organizacyjnej  i  zaangażowania  właściwych,  kompetentnych  osób,  które  są 
 odpowiedzialne  za  rozliczenia  podatkowe.  Niewątpliwie,  bowiem  osoby  odpowiedzialne  za 
 funkcje  podatkowe  to  specjaliści,  którzy  nieustannie  podnoszą  swoje  kompetencje. 
 Informacje  przekazywane  organom  podatkowym  powinny  być  kompletne,  poprawne 
 i zawsze  składane  na  czas.  Prawidłowa  kalkulacja  podatku  i  jego  terminowa  zapłata  jest 
 kluczowym zagadnieniem odpowiedzialności Spółki. 

 2.  Identyfikacja i ograniczanie ryzyk podatkowych 

 ▪  Pracownicy  Spółki  na  bieżąco  identyfikują  ryzyka  w  zakresie  funkcji  podatkowej 
 przede  wszystkim  poprzez  monitorowanie  zmian  powszechnie  obowiązującego 
 prawa oraz analizę wykładni przepisów prawa podatkowego. 

 ▪  W  procesie  analizy  uwzględniane  jest  orzecznictwo  sądów  administracyjnych, 
 a także  interpretacje  podatkowe  i  inne  wytyczne  organów  podatkowych  (w  tym 
 komunikaty publikowane na stronie Ministerstwa Finansów). 



 ▪  Regularnej  analizie  poddawana  jest  także  prasa  fachowa  oraz  newslettery 
 podatkowe  publikowane  przez  firmy  doradztwa  podatkowego  lub  wydawnictwa 
 podatkowe. 

 ▪  Spółka  dokłada  też  należytej  staranności,  aby  transakcje  z  podmiotami 
 powiązanymi  były  oparte  na  zasadach  rynkowych.  Kształtowanie  cen 
 transferowych  na  właściwym  poziomie  jest  jedną  z  naczelnych  zasad,  jakimi 
 kieruje  się  Spółka  realizując  swą  społeczną  odpowiedzialność  w  ramach  funkcji 
 podatkowej. 

 ▪  Zagadnienia  podatkowe  są  także  przedmiotem  wewnętrznej  dyskusji  w  strukturze 
 Spółki,  w  szczególności  pomiędzy  osobami  zaangażowanymi  w  rozliczenia 
 podatkowe. 

 Wszelkie  działania  wskazane  powyżej  mają  na  celu  dochowanie  należytej  staranności 
 i zapewnienie  należytego  wywiązania  się  z nałożonych  na  Spółkę  obowiązków.  Obszarem, 
 na  który  Spółka  kładzie  główny  nacisk,  jest  budowanie  wykwalifikowanego  zespołu  osób 
 odpowiedzialnych  za  funkcje  podatkowe.  Bieżące  kwestie  z  zakresu  prawa  podatkowego 
 są  rozstrzygane  przez  mające  odpowiednią  wiedzę  osoby  odpowiedzialne  za  rozliczenia 
 podatkowe.  Spółka  także  dba  o  to,  aby  kompetencje  tych  osób  były  nieustannie 
 podnoszone. 

 Najważniejsze  działania  podejmowane  przez  Spółkę  w  2021  r.  w  celu  identyfikacji 
 i ograniczania ryzyk podatkowych obejmowały m. in.: 

 ▪  współpracę  z  zewnętrznymi  doradcami  w  zakresie  (co  do  zdarzeń  i  zagadnień), 
 w jakim Spółka nie miała pewności co do stosowania prawa podatkowego, 

 ▪  prowadzenie konsultacji wewnętrznych, 
 ▪  badanie  rozliczeń  podatkowych  w  ramach  badania  sprawozdania  finansowego 

 przez biegłego rewidenta, 
 ▪  skorzystanie  ze  wsparcia  zewnętrznego  doradcy  w  terminowym  i  prawidłowym 

 przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, 
 ▪  uczestnictwo  pracowników  odpowiedzialnych  za  rozliczenia  podatkowe 

 w szkoleniach fachowych, 
 ▪  bieżące  korzystanie  z  newsletterów,  prasówek  podatkowych  publikowanych  przez 

 doradców  współpracujących  ze  Spółką,  prasy  fachowej  oraz  własna  analiza 
 doniesień medialnych w zakresie podatków. 

 3.  Apetyt na ryzyko – akceptowalny poziom ryzyka 

 ▪  Spółka  wykazuje  niską  skłonność  do  podejmowania  ryzyka  w  zakresie  podatków. 
 Systemy  i  kontrole,  a  także  zadania  i  zasoby  zarządzania  podatkami  zostały 
 skonstruowane  w  taki  sposób,  aby  umożliwiały  przestrzeganie  przepisów  i 
 regulacji podatkowych oraz zachowanie bezpieczeństwa podatkowego. 

 ▪  Spółka  wymaga  i  egzekwuje  od  kadry  kierowniczej  działanie  wyłącznie  w 
 granicach określonych „apetytem na ryzyko podatkowe”. 

 ▪  Najistotniejsze  zasady  zarządzania  ryzykiem  podatkowym  oraz  ich  modyfikacje  są 
 odpowiednio  komunikowane,  istnieją  odpowiednie  kanały  informacyjne 
 zapewniające  dostępność  informacji  właściwym  osobom  i  w  odpowiednim  czasie, 
 a także  dające  możliwość  konsultacji  z  poszczególnymi  uczestnikami  systemu 
 zarządzania ryzykiem. 



 ▪  Monitorowanie  i  kontrola  ryzyka  podatkowego  jest  realizowana  m.in.  przy 
 wykorzystaniu  wewnętrznego  i  zewnętrznego  audytu.  Zarządzanie  ryzykiem 
 podatkowym  jest  monitorowane  na  każdym  etapie:  od  celów,  przez  identyfikację 
 i ocenę  ryzyka,  po  reakcję.  Spółka  w  szczególności  korzysta  z  monitorowania 
 zmian  legislacyjnych  i  alertów  o  ryzykach  podatkowych  przygotowywanych  przez 
 specjalistów z zakresu podatków. 

 ▪  Spółka  powierza  wykonywanie  zadań  z  zakresu  funkcji  podatkowej  osobom 
 posiadającym  niezbędną  wiedzę  i  umiejętności,  nad  którymi  nadzór  sprawowany 
 jest przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. 

 ▪  Spółka  posiada  odpowiednie  mechanizmy  ochrony  niezbędnych  zasobów 
 i związanych  z  nimi  możliwościami  oraz  ochrony  wrażliwych  informacji  przed 
 nieautoryzowanym użyciem. 

 ▪  Spółka  na  bieżąco  monitoruje  zmiany  legislacyjne,  które  mają  wpływ  na  jej 
 działalność.  Zarząd  jest  na  bieżąco  informowany  o  planowanych  zmianach 
 prawnych  mających  istotny  wpływ  na  działalność  Spółki  oraz  otrzymuje 
 rekomendacje  działań  niezbędnych  do  dostosowania  się  do  tych  zmian  bądź 
 ograniczających negatywne skutki ich wprowadzenia. 

 ▪  Spółka  wdrożyła  adekwatne  do  wymogów  prawnych  i  specyfiki  prowadzonej 
 działalności  gospodarczej  zarządzanie  danymi  i  informacjami.  Zarządzanie  danymi 
 i  informacjami  spełnia  określone  wymogi  dotyczące  jakości,  zasad  powiernictwa 
 i bezpieczeństwa  oparte  o  kryteria  efektywności,  wydajności,  poufności, 
 integralności, dostępności, zgodności i wiarygodności. 

 ▪  Spółka  dla  umożliwienia  prawidłowego  działania  funkcji  podatkowej  zapewnia: 
 elastyczność,  zintegrowanie,  niezawodność  i  bezpieczeństwo  działania  w  zakresie 
 wsparcia  informatycznego  procesów  podatkowych,  w  tym  w  zakresie  zasobów, 
 infrastruktury  i  systemów  informatycznych.  Wdrożone  zarządzanie  systemami  IT, 
 w  tym  mechanizmy  kontrolne  w  Spółce  minimalizują  ryzyka  w  zakresie  m.in.: 
 możliwości  uzyskania  nieautoryzowanego  dostępu,  niewłaściwego  sposobu 
 zarządzania  uprawnieniami  dostępu  do  danych,  sprzyjającego  utrzymywaniu  się 
 ryzyka  (brak  rozdziału  funkcji,  korekta  a  posteriori),  modyfikacji  danych  lub 
 aplikacji,  nadmiernej  sztywności  systemów  uniemożliwiającej  wprowadzanie 
 korekt,  przerwy  w  łańcuchu  informatycznym,  bezpieczeństwa  danych,  zależności 
 od  systemów  lub  programów,  które  niepoprawnie  przetwarzają  dane,  przetwarzają 
 dane  lub  obarczone  są  tymi  nieprawidłowościami  łącznie,  zaniechania  w  zakresie 
 dokonywania  niezbędnych  zmian  w  systemach  lub  programach,  niewłaściwej 
 obsługi,  możliwości  utraty  danych  lub  niemożności  uzyskania  dostępu  do 
 wszystkich potrzebnych danych. 

 4.  Informacje  o  stosowanych  przez  Spółkę  dobrowolnych  formach  współpracy 
 z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 ▪  Spółka  dba  o  dobrą  współpracę  z  instytucjami  publicznymi  i  lokalnymi  organami 
 podatkowymi. 

 ▪  W  oparciu  o  wzajemny  szacunek  budowane  są  pozytywne  relacje  i  prowadzony 
 jest dialog zorientowany na określony cel. 

 ▪  W  związku  z  tym,  że  nie  zawarto  umowy  o  współdziałanie,  formalnie  Spółka  nie 
 jest  stroną  umowy  o  dobrowolnej  współpracy  z  organami  KAS,  natomiast  w  razie 
 bieżących  wątpliwości  co  do  zakresu  obowiązków  podatkowych  Spółka  jest  otwarta 
 na konsultacje z administracją skarbową. 



 ▪  W  roku  podatkowym  2021  nie  realizowano  żadnych  form  dobrowolnej  współpracy 
 z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 5.  Informacje  dotyczące  realizacji  przez  Spółkę  obowiązków  podatkowych  na 
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 Podatek CIT  ▪  Spółka  jest  podatnikiem  podatku  dochodowego  od  osób 
 prawnych  w  związku  z  działalnością  prowadzoną  na 
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 ▪  Spółka  dokłada  najwyższych  starań  w  celu  wywiązywania 
 się  z  obowiązków  nałożonych  przepisami  prawa  w  zakresie 
 składania  wymaganych  deklaracji  oraz  informacji 
 podatkowych  i  dokonywała  płatności  z  tytułu  zaliczek  na 
 podatek dochodowy. 

 ▪  Spółka  terminowo  sporządziła  dokumentację  cen 
 transferowych  oraz  złożyła  oświadczenie  potwierdzające,  iż 
 ceny  transferowe  transakcji  kontrolowanych  objętych 
 lokalną  dokumentacją  cen  transferowych  za  rok  2021 
 zostały  ustalone  na  warunkach,  które  ustaliłyby  pomiędzy 
 sobą podmioty niepowiązane. 

 ▪  Dochody  Spółki  z  działalności  prowadzonej  na  terytorium 
 Rzeczypospolitej  Polskiej  podlegały  opodatkowaniu  tylko 
 w Polsce.  Spółka  nie  prowadziła  działalności  i  nie  osiągała 
 dochodów  za  pośrednictwem  podmiotów  pośredniczących, 
 które umożliwiałyby unikanie opodatkowania. 

 Podatek VAT  ▪  Spółka  jest  czynnym  podatnikiem  VAT,  składała  stosowne 
 deklaracje  podatkowe  i  dokonywała  wpłat  podatku  zgodnie 
 z odpowiednimi przepisami. 

 Podatek PIT  ▪  Spółka  jest  płatnikiem  podatku  dochodowego  od  osób 
 fizycznych.  Spółka  składała  deklaracje  podatkowe  PIT-4R, 
 PIT-8AR  i  dokonywała  wpłat  podatku  zgodnie 
 z odpowiednimi  przepisami.  Spółka  dokonuje  również 
 wpłat  na  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób 
 Niepełnosprawnych. 

 Podatek od 
 nieruchomości 

 ▪  Spółka  jest  podatnikiem  podatku  od  nieruchomości.  Spółka 
 składała  deklaracje  podatkowe  (DN-1)  i  dokonywała  wpłat 
 podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 Opłata od 
 środków 
 spożywczych 

 ▪  Spółka  dokonywała  wpłat  zgodnie  z  odpowiednimi 
 przepisami. 

 Opłata od 
 zezwolenia na 
 hurtową 

 ▪  Spółka  dokonywała  wpłat  zgodnie  z  odpowiednimi 
 przepisami. 



 sprzedaż 
 alkoholu 

 Podatek od 
 czynności 
 cywilnoprawnych 
 i opłata 
 skarbowa 

 ▪  Spółka  wpłacała  podatek  od  czynności  cywilnoprawnych 
 oraz  opłatę  skarbową  w  związku  z  dokonywanymi 
 czynnościami. 

 6.  Informacja  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 

 Odnośnie  konieczności  raportowania  schematów  podatkowych  Spółka  po  dokonaniu 
 odpowiedniej  weryfikacji  nie  dokonywała  w  roku  2021  przekazania  Szefowi  Krajowej 
 Informacji  Skarbowej  zawiadomień  o  wdrożeniu  schematów  podatkowych,  o  których 
 mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

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

 ▪  Spółka  zawiera  transakcje  z  podmiotami  powiązanymi,  które  w  głównej  mierze 
 dotyczą  najmu  przez  Spółkę  nieruchomości  lub  sprzedaży  nieruchomości.  Cena 
 w przypadku  takich  transakcji  ustalana  jest  przed  zawarciem  transakcji  na 
 podstawie  warunków  rynkowych  dotyczących  analogicznych  transakcji  oraz  opiera 
 się  na  zasadzie  ceny  rynkowej  OECD  i  jest  opisana  w  dokumentacji  cen 
 transferowych (w razie potrzeby jej sporządzenia). 

 ▪  Spółka  spełnia  wymogi  sprawozdawcze  dotyczące  cen  transferowych  i  dokłada 
 wszelkich  starań,  aby  postępować  zgodnie  z  zaleceniami  OECD  (Plan  Działań 
 BEPS).W  szczególności  po  zakończeniu  roku  podatkowego  weryfikowana  jest 
 wartość  transakcji  z  danym  podmiotem  powiązanym  i  czy  jej  wielkość  nie 
 powoduje  obowiązku  sporządzenia  dokumentacji  podatkowej  do  takiej  transakcji 
 w ustawowym  terminie.  Po  etapie  takiego  ustalania  sporządzana  jest  przez  Spółkę 
 we  współpracy  z  zewnętrznymi  doradcami  podatkowymi  odpowiednia 
 dokumentacja podatkowa. 

 ▪  Wszystkie  zawarte  przez  Spółkę  transakcje  z  podmiotami  powiązanymi  zawarte 
 były  z  podmiotami,  które  są  rezydentami  podatkowymi  na  terenie  Polski.  Spółka 
 nie  zawierała  żadnych  transakcji  z  podmiotami  powiązanymi,  którzy  nie  są 
 nierezydentami podatkowymi w Polsce. 

 ▪  Spółka  w  roku  2021  nie  planowała  ani  nie  podejmowała  działań 
 restrukturyzacyjnych  mogących  mieć  wpływ  na  wysokość  zobowiązań 
 podatkowych  samej  Spółki  lub  jej  podmiotów  powiązanych  w  rozumieniu  art.  11a 
 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. 



 W  roku  2021  Spółka  nie  zawierała  transakcji  z  podmiotami  powiązanymi,  których  wartość 
 przekroczyła  5%  sumy  bilansowej  aktywów  ustalonych  na  podstawie  ostatniego 
 zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. 

 8.  Informacje  o  planowanych  lub  podejmowanych  przez  Spółkę  działaniach 
 restrukturyzacyjnych  mogących  mieć  wpływ  na  wysokość  zobowiązań 
 podatkowych  Spółki  lub  podmiotów  powiązanych  w  rozumieniu  art.  11a  ust. 
 1 pkt 4 ustawy o CIT 

 Spółka nie podejmowała w 2021 r. działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 
 wysokość  zobowiązań  podatkowych  Spółki  lub  podmiotów  powiązanych  w  rozumieniu  art. 
 11a  ust.  1  pkt  4  ustawy  o  CIT  polegających  w  szczególności  na  połączeniu  Spółki  z  innym 
 podmiotem lub przekształceniu Spółki w inną spółkę. 

 9.  Informacje  o  złożonych  przez  Spółkę  wnioskach  o  wydanie  ogólnej 
 interpretacji  podatkowej,  o  której  mowa  w  art.  14a  §  1  Ordynacji 
 podatkowej,  interpretacji  przepisów  prawa  podatkowego,  o  której  mowa  w 
 art.  14b  Ordynacji  podatkowej,  wiążącej  informacji  stawkowej,  o  której 
 mowa  w  art.  42a  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  wiążącej  informacji 
 akcyzowej,  o której  mowa  w  art.  7d  ust.  1  ustawy  z  dnia  6  grudnia  2008  r.  o 
 podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). 

 Spółka  w  roku  podatkowym  2021  nie  złożyła  wniosku  o  wydanie  ogólnej  interpretacji 
 podatkowej,  o  której  mowa  w  art.  14a  §  1  OP,  wiążącej  informacji  stawkowej,  o  której 
 mowa  w  art.  42a  ustawy  o  VAT,  wiążącej  informacji  akcyzowej,  o  której  mowa  w  art.  7d 
 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

 Spółka  w  roku  podatkowym  2021  złożyła  i  uzyskała  indywidualną  interpretację  przepisów 
 prawa  podatkowego,  o  której  mowa  w  art.  14b  OP  w  zakresie  opłaty  od  środków 
 spożywczych oraz opłaty od zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu. 

 10.  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.  23vust.  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. 

 Działalność  Spółki  jako  polskiego  rezydenta  podatkowe  koncentruje  się  w  Polsce.  Spółka 
 nie  dokonywała  rozliczeń  podatkowych  na  terytoriach  lub  w  krajach  stosujących  szkodliwą 
 konkurencję  podatkową  i  nie  była  zarejestrowanym  podatnikiem  w  żadnym  z tych 
 terytoriów lub krajów. 




