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I.

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Magnaplast Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków
wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1800, tj.).
Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym
2020.
Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o
ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na
nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych
przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych,
które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie,
jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

II.

Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce
Spółka Magnaplast Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000070081. Spółka posiada nr identyfikacji podatkowej NIP: 9281000805 i REGON: 970353167.
Spółka wchodzi w skład niemieckiego holdingu Ostendorf zajmującego się przetwórstwem tworzyw
sztucznych i posiadającego fabryki w całej Europie. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja
i sprzedaż systemów kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, systemów studni rewizyjnych
i inspekcyjnych, rur niskoszumowych, rury polietylenowych oraz systemów rur karbowanych.
W 2006 roku Spółka otrzymała tytuł Złotego Instalatora wręczony przez Korporację Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcję Polskiego Instalatora, a także medal Acantheus Aureus
na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
2. Cele podatkowej strategii Spółki
Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego wypełniania
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków
publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa
traktowana jest przez kierownictwo Spółki jako obowiązek Spółki, wynikający z prowadzenia
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Spółka jako rzetelny podatnik aktywnie współpracuje
z organami Krajowej Administracji Skarbowej, dochowując starań celem zbudowania pozytywnej
relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu i komunikacji.
Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy
wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:
−

dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych
Spółki;

−

wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury
organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;

−

kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych;
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−

inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;

−

podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń
ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian
zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk,
wynikających z prowadzenia działalności w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
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III.

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających
ich prawidłowe wykonanie
a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty
należności publicznoprawnych. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:
1) Za dokonywanie rozliczeń podatkowych
odpowiadają
w funkcjonujących w Spółce Działach Księgowości oraz Kadr i Płac.

specjaliści,

zatrudnieni

2) W tematach generujących podwyższone ryzyko dotyczących m.in. nowelizacji przepisów
prawa, schematów podatkowych, wątpliwości dotyczących rozliczenia pracownicy Działu
Księgowości konsultują się z zewnętrznymi doradcami w celu uzyskania porad/opinii
podatkowych.
3) Dokumenty związane z kalkulacjami podatkowymi oraz kopie złożonych deklaracji, rozliczeń,
ewidencji itp. są archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej lub w formie
elektronicznej na firmowym serwerze.
b) Stosowane procedury
Spółka wdrożyła działania formie dobrych praktyk oraz praktycznych procesów postępowania celem
zapewnienia prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego, w szczególności w zakresie prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty
należności publicznoprawnych, tj.:
⎯ rozliczania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku od nieruchomości;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku rolnego;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku od środków transportowych;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku akcyzowego;
⎯ rozliczania i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych;
⎯ rozliczania i zapłaty cła;
⎯ weryfikacji kontrahentów;
⎯ obiegu dokumentów;
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⎯ fakturowania.
2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej
W roku podatkowym 2020 Spółka podejmowała wszelkie niezbędne formy współpracy z organami
podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego.
Niemniej w roku podatkowym 2020 Spółka nie zawarła z szefem Krajowej Administracji Skarbowej
żadnych umów ponadnarodowych dotyczących podatku dochodowego, w tym żadnych uprzednich
porozumień cenowych (APA).

IV.

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
1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczególności:
−

identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić
dodatkowe ryzyko podatkowe,

−

kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług
na tzw. mikrorachunek, a także podatek od nieruchomości i podatek rolny na rachunek
właściwej gminy,

−

składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz
informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,

−

sporządza lokalną dokumentację cen transferowych,

−

monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o
schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu
następujących podatków:
−

podatku dochodowego od osób prawnych,

−

podatku od towarów i usług,

−

podatku od nieruchomości,

−

podatku rolnego,

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z:
−

podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat
należności na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych
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W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazała żadnej informacji o schematach podatkowych do
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

V.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych
przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. 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,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym
niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2020 suma bilansowa aktywów
wyniosła 204 268 tys. PLN.
W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:
Lp.

Rodzaj transakcji

Wartość łączna (PLN)

1.

Sprzedaż wyrobów
gotowych

52 021 284,78

Zakup towarów

13 524 317,49

Status podmiotu
Oddział zagraniczny
Nierezydent
Nierezydent

2.

Oddział zagraniczny

2. Informacje o 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
W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała ani nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

VI.

Informacje o złożonych wnioskach

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji
podatkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowa
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego.
3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku
od towarów i usług.
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
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4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o
podatku akcyzowym
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII.

Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencje podatkową.
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