
 

 

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ  

w 2020 ROKU 

 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Elit Polska sp. z o. o. 

z siedzibą w Krakowie ul. Makuszyńskiego 24, 31-752 Kraków została sporządzona i podana 

do wiadomości publicznej na podstawie art. 27c ust.1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych1. 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 Elit Polska Sp. z o. o.: 

 

1.  realizowała procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie oraz posiadała w tym zakresie 

stosowne procedury, tj.  procedurę określająca zakres odpowiedzialności za realizację zadań 

w przedmiocie rozliczeń Elit Polska  Sp. z .o.o z tytułu zobowiązań podatkowych, a w tym m. 

in. dotyczącą rozliczania VAT, CIT, PIT, w zakresie cła, w zakresie podatku akcyzowego oraz 

z podmiotami powiązanymi, a ponadto:  

-  podejmowała działania wykazujące proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości 

i budowania kultury organizacji, a w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;  

-  inwestowała w poszerzanie wiedzy kardy pracowniczej i z zakresu prawa podatkowego; 

-  kładła nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych, szczególnie pod 

względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej; 

2.  nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, w tym w szczególności nie zawierała umowy o współdziałanie w zakresie podatków, 

o której mowa w art. 20s § 1 ustawy Ordynacja podatkowa2; 

3. terminowo realizowała wszelkie zobowiązania podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym sporządzała dokumentację cen  

transferowych, płaciła miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, 

 
1 Ustawa z  dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym  od osób prawnych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1800) 
2 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja  podatkowa ( t.j Dz.U z 2021 r. poz.2056) 



 

 

w ustawowych terminach wpłacała podatki lokalne, pełniła funkcję płatnika zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i w ustawowych terminach przesyłała informację i deklaracje 

do organów podatkowych,  na bieżąco weryfikowała obowiązki związane z wypłatą 

wynagrodzeń dla nierezydentów i w sytuacjach które tego wymagały, pobierała podatek 

u źródła;   

4.  nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach 

podatkowych, o których mowa w art.86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z uwagi na brak  

takiego obowiązku; 

5. realizowała poniżej wymienione transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.11a 

ustawy o ust.1  pkt 4 updop, których wartość przekraczała 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: 

Transakcja Wartość w PLN 

Pożyczki (kapitał) 
18 500 000,00 

45 835 900,00 

Gwarancja (suma gwarancyjna) 66 000 000,00 

Podwyższenie kapitału (wkład pieniężny) 109 203 850,00 

Sprzedaż towarów  16 957 819,53 

Zakup towarów 54 956 149,17 

 

6.  nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość  zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 updop; 

7.  nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 

14 a § 1 Ordynacji podatkowej;  

8.  nie złożyła wniosku i nie otrzymała interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa 

w art.14b Ordynacji podatkowej;    

 



 

 

9. nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy 

o podatku od towarów i usług 3; 

10.  nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej,  

o której mowa w art. 7d ust.1 ustawy o podatku akcyzowym 4; 

11. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j 

ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu .ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacja podatkowa. 

 

 

W imieniu Elit Polska Sp. z o. o. 

 

 

 (data i podpis osób upoważnionych) 

 

 

 

 

 
3 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j Dz.U z 2021 r.  poz 685) 
4 Ustawa z dnia 6 .12.2008 r. o podatku akcyzowym (t j.  Dz.U . z 2020 r. poz.722) 
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