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Agrocentrum  Sp. z o.o. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), realizuje 
sformalizowaną wersję strategii podatkowej. Dokument strategii podatkowej został przyjęty na mocy 
uchwały zarządu Spółki oraz jest ogólnie dostępny dla wszystkich pracowników zaangażowanych w 
procesy związane z rozliczeniami podatkowymi. 

Procesy podatkowe 

Spółka przestrzega przepisy prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane 
z prowadzoną przez Spółkę działalnością, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w 
ramach prowadzonej działalności. W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosowała w 
2021 roku szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy 
zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz 
Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych lub udzielanie konsultacji w 
zakresie kwestii podatkowych). 

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:  

a. zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, 
b. obliczenie podstawy opodatkowania,  
c. kalkulacja podatku,  
d. zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,  
e. zapłata podatku. 

Procedury dotyczące podatków 

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, 
zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł 
postępowania, jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. 
Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad 
związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych procedur/zarządzeń.  

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba 
o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz 
prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego. 

System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej 

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, 
a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały 
przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych. Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka 
podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem 
przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki 
podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Konsultacje dotyczące kwestii 
podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w zakresie bieżącego 
doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych. Ryzyko 
podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. Spółka, w celu 
ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe działania:  



a. na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,  
b. prowadzi bieżące szkolenia personelu, 
c. prenumeruje czasopisma podatkowe. 

Forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W 2021 roku Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej. 

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy. 
Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów 
podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane 
odpowiednim korektom. 

Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach podatkowych 

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności po-
przez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności po-
datkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie 
stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wyma-
gany okres czasu.  
 
W 2021 roku Spółka była podatnikiem z tytułu:  

a. podatku dochodowego od osób prawnych;  

b. podatku od towarów i usług;  

c. podatku od nieruchomości; 

d. podatku od środków transportu. 

W 2021 roku Spółka była płatnikiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W 2021 roku Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o 
schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540). Jednocześnie, w Spółce wdrożona została procedura dotycząca 
realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), która jest realizowana m.in. poprzez 
dokonywanie okresowej, wewnętrznej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które 
potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym. 

Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi 

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 oraz 
art. 11l Ustawy o CIT. 

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 76.882.107,41 zł. Tym samym, w 
informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z 
podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 3.844.105,37 zł. 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka dokonywała 
transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których war-



tość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalo-
nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Transakcje te dotyczyły 
sprzedaży towarów na rzecz podmiotów powiązanych. 
 
 
Katalog złożonych wniosków 

W 2021 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, ani wiążącej informacji 
akcyzowej. 

Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 

Działania restrukturyzacyjne 

W 2021 roku Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych 
podmiotów powiązanych.  
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