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31 grudnia 2020 r.

WSTĘP I OPIS SPÓŁKI

•

•

•
•

Zarząd Spółki Polish Agro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szubińskiej 29 w Bydgoszczy, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000490056, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 2040004117,
REGON 222007450, (dalej „Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 27c ustawy z dnia 15
lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1406, z późn.zm.)
publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r., (dalej „Sprawozdanie”).
Sprawozdanie nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową i zawodową. Przy
sporządzaniu Sprawozdania uwzględniono niektóre elementy wynikające z Projektu Wytycznych
w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, opublikowanych na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
Polish Agro oferuje swoim klientom w Polsce i Europie szeroki asortyment w zakresie sprzedaży
nawozów i wapna, środków ochrony roślin, nawozów dolistnych, kwalifikowanego materiału siewnego
oraz handlu zbożem i rzepakiem.
Polish Agro jest częścią jednej z największych grup kapitałowych działających na europejskim rynku
rolnym. Naszym bezpośrednim udziałowcem jest DV Agravis International Holding A/S.
Fundamenty naszej wizji długoterminowej działalności to transparentność, odpowiedzialność,
rzetelność i uczciwość.
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CELE STRATEGII PODATKOWEJ

•

•

•

Przedstawiona strategia podatkowa wspiera proces zarządzania ryzykiem podatkowym
oraz dążenie do zgodności ze wszystkimi ustawowymi zobowiązaniami i standardami
międzynarodowymi.
W ramach przyjętej strategii podatkowej, Spółka stawia sobie za cel prawidłowe i oraz
terminowe regulowanie ciążących na niej, jako podatniku i płatniku, należności
publiczno-prawnych oraz wykonywanie pozostałych obowiązków formalnoprawnych na
terytorium Polski oraz w innych krajach.
Każdy członek zespołu finansowo-podatkowego zobowiązany jest m.in.:
- przestrzegać wewnętrznego Kodeksu Etyki Pracownika,
- przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ujawniania informacji oraz ich
raportowania,
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CELE STRATEGII PODATKOWEJ
•
•
•

działać z należytą starannością, tak aby decyzje były podejmowane w oparciu o
odpowiednią dokumentację, potwierdzającą fakty, wnioski oraz związane z nimi zagrożenia,
przeprowadzać rzetelną ocenę ryzyka kontrahentów i partnerów biznesowych,
rozwijać i wspierać dobre stosunki z instytucjami zewnętrznymi.

Niniejsza strategia podatkowa będzie podlegać regularnym przeglądom i będzie
dostosowywana do zmian w przepisach prawa oraz zachodzących wewnątrz
organizacji Spółki.
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INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH I PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH
ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
ORAZ STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI
KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

Naszym wspólnym priorytetem jest stworzenie solidnych ram wewnętrznej oraz zewnętrznej
kontroli, które zapewnią zgodność działań z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa.
Polish Agro dąży do podejmowania zrównoważonych decyzji i działań zapewniających
w długookresowej perspektywie odpowiednie efekty w zakresie rozwiązań biznesowych
i podatkowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby strategia podatkowa była skuteczna,
adekwatna, kompleksowa i regularnie aktualizowania. Zarząd Spółki nadzoruje ład korporacyjny,
realizację strategii podatkowej i proces zarządzania ryzykiem finansowym i podatkowym oraz jest
na bieżąco informowany przez osoby kierujące Działem Finansowo-Księgowym o istotnych
kwestiach dotyczących podatków. Dodatkowo, Zarząd jest świadomy konieczności przestrzegania
przepisów podatkowych, dlatego w Spółce są praktykowane mniej lub bardziej sformalizowane
wewnętrzne procedury, dzięki którym wewnętrzne procesy regulujące współpracę między działami
są usystematyzowane. Ważną rolę w prowadzeniu działań zarządczych odgrywa wieloletnia
współpraca z firmą audytorską Deloitte. Spółka unika agresywne strategii podatkowej, a każda
transakcja ma charakter stricte biznesowy.

5

INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH I PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH
ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
ORAZ STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWE
INFORMACJI SKARBOWEJ

W Spółce na bieżąco są podejmowane aktywne działania w celu identyfikacji, oceny, zarządzania
i monitorowania występujących zagrożeń. Polish Agro na przestrzeni lat swojej działalności wdrożyło
wewnętrzne procedury zapewniające spełnianie ustawowych wymogów dotyczących należytej
staranności i wspierające zespoły w wykonywaniu swoich obowiązków, m.in.
- Proces weryfikacji nowych klientów z procedurą oceny ryzyka,
- Międzydziałowa ścieżka akceptacji zamówień sprzedaży oraz wystawiania faktur i faktur
korygujących
- Elektroniczny obieg dokumentów,
- Zarządzenia inwentaryzacyjne
- Proces zatwierdzania realizowanych płatności wychodzących,
- Weryfikacja kontrahentów na Białej Liście,
- Procedury weryfikacji danych do sporządzenia deklaracji i informacji podatkowych oraz korekty
tych deklaracji i informacji,
- Inne procesy w związku z rozliczeniami VAT, PIT, CIT i WHT.
Wewnętrznie przyjęte procesy, procedury i regulaminy określają standardy pracy Spółki i dotyczą
wszystkich pracowników i współpracowników. Dodatkowo, pracownicy Spółki na bieżąco mają
dostęp do szkoleń w celu uaktualnienia ich wiedzy z zakresu przepisów prawa i podatków.
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INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH I PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH
ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
ORAZ STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWE
INFORMACJI SKARBOWEJ

Jako Podatnik i Płatnik dokładamy wszelkich starań, aby bieżąca współpraca z instytucjami
publicznymi organami podatkowymi opierała się na uczciwości, wzajemnym zaufaniu, szacunku
i sprawiedliwym podejściu. Zależy nam na przejrzystości w zakresie odpowiedzi na wszelkie pytania
oraz otwartym dialogu w przypadku rozbieżnych stanowisk.
W 2020 roku Spółka nie zawarła z szefem Krajowej Administracji Skarbowej żadnych umów
ponadnarodowych dotyczących podatku dochodowego, w tym żadnych uprzednich porozumień
cenowych (APA).
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INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

Polish Agro w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego starannie identyfikuje zdarzenia, które mogą powodować powstanie
obowiązków podatkowych, kalkuluje i terminowo reguluje należności podatkowe, składa właściwym
organom zeznania, deklaracji, sprawozdania i informacje, weryfikuje transakcje z podmiotami
powiązanymi w kontekście identyfikacji obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen
transferowych, monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji Podatkowej o
schematach podatkowych.
Zrealizowane obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z podziałem na podatki):
- Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 składając:
• zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób
prawnych CIT-8
• Informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od
osób prawnych niemających siedziby lub Zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej IFT-2R
• Deklaracje o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających
siedziby lub Zarządu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej CIT-10Z
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INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI
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• Informacje podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST
- Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2020 składając informację o przychodach z innych źródeł
oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz deklarację roczną o
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
- Podatek od towarów i usług za 2020 r składając deklaracje VAT-7, informacje podsumowujące VATUE oraz jednolite pliki kontrolne i niezbędne korekty zapewniające prezentację aktualnych danych
podatkowych,
- Podatek od nieruchomości za 2020 rok składając deklarację DN-1
Polish Agro nie zidentyfikowało schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu do Szefa KAS oraz
nie korzystała z takich schematów.
Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji prawa podatkowego i nie
wnosiła o wydanie wiążących informacji stawkowych.
W 2020 roku Spółka nie dokonywała również rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w krajach lub
terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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INFORMACJE 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 LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

W 2020 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość
przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych
na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
Wyżej wspomniane transakcje zostały zawarte z podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczyły:
• Sprzedaży towarów handlowych,
• Zakupu towarów handlowych,
• Prowizji od udzielonych poręczeń gwarancyjnych
Spółka nie planuje podejmowania działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką oraz nie
podjęła takich działań w 2020 roku.
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