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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (dalej „Ustawa o CIT”) Stalgast Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) informuje, że:
• zostały wdrożone w Spółce procesy oraz procedury dotyczące zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniające ich prawidłowe wykonanie, w tym:
o regulamin określający zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności za
rozliczenia podatkowe Spółki;
o procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych;
o kwestionariusz obalenia domniemania o rzeczywistym właścicielu, o którym
mowa w art. 11o ust. 1b Ustawy o CIT;
• Spółka nie prowadzi dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej;
• Spółka realizuje wszystkie obowiązki podatkowe w tym związane z przekazywaniem
informacji o schematach podatkowych. W roku podatkowym zakończonym w dniu
28.02.2021 r. nie wystąpiły schematy podatkowe wymagające zgłoszenia;
• na dzień 28.02.2021 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 94.699 tys. zł, co oznacza, że
5% tej wartości wynosi 4.735 tys. zł. W trakcie roku podatkowego zakończonego w dniu
28.02.2021 r. Spółka dokonała następujących transakcji z jednostkami powiązanymi w
myśl objaśnień przedstawionych w art. 11a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o CIT:
o zakup produktów wynikający z umowy o współpracy handlowej zawartej z
Stalgast Radom Sp. z o.o. w wysokości 78.387 tys. zł netto;
o zakup usługi logistycznej wynikający z umowy o współpracy logistycznej
zawartej z Stalgast Logistic Sp. z o.o. w wysokości 7.316 tys. zł netto;
o sprzedaż towarów wynikająca z umowy o świadczenie usługi sprzedaży przez
Stalgast GmbH w wysokości 19.080 tys. zł netto;
• Spółka nie planuje ani nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT;
• w dniu 02.03.2020 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej w zakresie ustalenia możliwości skorzystanie przez Spółkę z ulgi
badawczo-rozwojowej. Spółka nie występowała z innymi wnioskami w tym o wydanie
wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej;

•

•

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11j Rozporządzenie w sprawie oceny warunków transakcji, określania
dochodów lub strat i eliminowania podwójnego opodatkowania ust. 2 i na
podstawie art.71 _ 23v ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na
podstawie art. 86a Ordynacji podatkowej;
Spółka nie tworzy ani nie wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej.

