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I. Podstawa prawna 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółki C.M.C. spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie za rok podatkowy 

2020, dalej jako: „Informacja” została sporządzona przy udziale wyższego 

kierownictwa na podstawie art. 27c ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.). 

 

II. Zastrzeżenie 

Informacja nie obejmuje danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, 

zawodową lub procesu produkcyjnego. 

 

III. Użyte skróty 

Ilekroć w Informacji jest mowa o: 

1) Spółce lub Podatniku – rozumie się przez to C.M.C. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie; 

2) ustawie o PDOP – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1800 ze zm.); 

3) Ordynacji podatkowej – rozumie się przez to ustawę z dnia z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze 

zm.); 

4) Roku Podatkowym – rozumie się przez to rok 2020.   
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IV. Informacje wstępne o Spółce i jej strategii podatkowej 

1. Dane Spółki 

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem KRS 0000197403, NIP: 9451559352, REGON: 351097803.  Kapitał 

zakładowy Spółki wynosi 240 000,00 zł. 

Siedziba Spółki znajduje się w Andrychowie, pod adresem ul. Przemysłowa 54, 34-

120 Andrychów. 

Spółka jest podmiotem gospodarczym funkcjonującym na rynku od 1991 r. 

(w formie spółki z o.o. – od 1997 r.). 

Od początku swej działalności do chwili obecnej Spółka działa w branży dystrybucji 

(handlu) art. spożywczymi, rozszerzając – w trakcie swego istnienia – prowadzoną 

działalność o produkcję palet drewnianych oraz usługi transportowe (zarówno 

krajowe, jak i międzynarodowe).  

Spółka posiada liczne certyfikaty poświadczające spełnianie odpowiednich 

wymogów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. ISO 9001:2008, 

PEFC; FCS Standard itp.). 

Działalność Spółki prowadzona jest w miejscowościach: Andrychów, Wadowice, 

Kęty, Marynin, Uście Gorlickie, Oleszyce oraz Ujazd osiedle Niewiadów. 

W miejscowości Kęty znajduje się zakład, który w szczególności zajmuje się 

produkcją, sprzedażą krajową i zagraniczną palet oraz zakupem elementów do ich 

produkcji. 

W miejscowości Marynin znajduje się zakład zajmujący się przecieraniem drewna 

oraz produkcją palet.  

W Wadowicach prowadzona jest działalność handlowa artykułami spożywczymi. 

W Uściu Gorlickim oraz Oleszycach prowadzona jest działalność polegająca na 

produkcji elementów do palet. 

W oddziale w Andrychowie znajduje się siedziba Spółki, ponadto zakład produkcji 

palet i gwoździ, a także prowadzona jest działalność towarowego transportu 

drogowego oraz naprawy i utylizacji palet. 

W miejscowości Niewiadów znajduje się zakład produkcji palet a pozostała część 

zakupionych nieruchomości została wydzierżawiona. 

Przedmiot przeważającej działalności Spółki to produkcja opakowań drewnianych 

(PKD 16.24.Z).  

Ponadto do podstawowej działalności Spółki należą:  

a. produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z), 
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b. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z), 

c. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 

d. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(PKD 68.20.Z), 

e. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A), 

f. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 

g. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 

(PKD 46.38.Z), 

h. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 

i. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

96.09.Z).  

 

2. Misja i wizja podatkowa Spółki 

Celem Spółki jest konsekwentne doskonalenie jakości i zrównoważony rozwój w 

duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, co stanowi fundament również dla 

misji i wizji podatkowej Spółki, opartej na wierze, że wywiązywanie się z 

obowiązków podatkowych stanowi formę dzielenia się wypracowanym zyskiem ze 

społecznościami, bez których osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo nie 

byłoby możliwe. 

W związku z powyższym Spółka kładzie szczególny nacisk na dbałość o terminowe 

i prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych nałożonych na nią 

przepisami prawa i zachowanie względem organów administracji podatkowej 

pełnej transparentności.  

Spółka ma świadomość, że należyte wykonywanie obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego wpływa na wizerunek Spółki jako wiarygodnego 

partnera biznesowego. Budowanie poczucia wzajemnego zaufania oraz 

bezpieczeństwa względem pozostałych uczestników obrotu gospodarczego, w tym 

aparatu państwowego, jest istotnym aspektem w działalności Spółki. 

 

3. Długoterminowe cele podatkowe 

Długoterminowe cele podatkowe Spółki obejmują: 

1. wykluczenie w miarę możliwości ryzyka podatkowego, 
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2. należyte wywiązywanie się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa 

podatkowego, w tym terminowe i rzetelne uiszczanie podatków i innych 

danin publicznoprawnych oraz raportowanie przewidzianych prawem 

danych stosownym organom, 

3. zapewnienie długoterminowej prawidłowości rozliczeń podatkowych, 

4. zachowanie otwartości i gotowości współpracy z organami podatkowymi 

w koniecznym zakresie,  

5. minimalizacja nieprawidłowości, w tym w otoczeniu prawnopodatkowym, 

mogących godzić w reputację Spółki, 

6. budowanie poprawnych relacji z organami podatkowymi we wszystkich 

koniecznych sferach. 

 

4. Ryzyko podatkowe 

Najważniejsze identyfikowane przez Spółkę ryzyka podatkowe są następujące: 

1. ryzyko będące skutkiem skali prowadzonej działalności i podejmowanymi 

inwestycjami; 

2. ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania i utrzymywaniem bieżącej 

płynności finansowej; 

3. ryzyko związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie 

obowiązku dokonywania płatności na rachunki bankowe ujęte w wykazie 

podatników VAT; 

4. ryzyko związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie 

obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności; 

5. ryzyko związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stosowania odpowiednich kodów względem wykazywanych w ramach JPK-

V7M transakcji; 

6. ryzyko związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie 

transakcjami z podmiotami powiązanymi; 

7. ryzyko związane z brakiem stabilności prawa podatkowego; 

8. ryzyko związane z brakiem przewidywalności orzecznictwa organów 

podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie przepisów prawa 

podatkowego. 

 

5. Tzw. apetyt na ryzyko podatkowe 

Priorytetem Spółki jest minimalizacja ryzyka podatkowego. Dopuszczalny poziom 

ryzyka podatkowego Spółka ocenia jako niski.  
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Podatnik prowadząc działalność gospodarczą podejmuje decyzje biznesowe po 

wnikliwym przeanalizowaniu ich ewentualnych konsekwencji podatkowych. 

Spółka nie podejmuje przedsięwzięć mogących rodzić wysokie ryzyko podatkowe, 

w szczególności unika wykorzystywania jakichkolwiek mechanizmów, które 

mogłyby zostać uznane za służące unikaniu opodatkowania czy tzw. agresywnej 

optymalizacji podatkowej. 

Spółka stara się ograniczać ryzyko podatkowe poprzez uważne śledzenie zmian w 

przepisach prawa, w tym podatkowego, jak również poprzez zapewnienie 

pracownikom uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach organizowanych w 

siedzibie firmy oraz na zewnątrz.  

Ponadto, Spółka będąc świadomą ryzyka związanego z niestabilnością i 

niejasnością przepisów podatkowych, korzysta z usług kancelarii doradców 

podatkowych, jak również z usług kancelarii prawnej. 

Strategia podatkowa Spółki ma charakter długookresowy, przy założeniu 

niezmienności otoczenia prawno-biznesowo-organizacyjnego nie są planowane w 

niej zmiany.  

 

6. Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces 

podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego 

Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z 

zakresu planowania podatkowego jest adekwatny do profilu biznesowego Spółki i 

specyfiki prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Organ zarządzający 

jest odpowiedzialny w szczególności za wyznaczenie fundamentów misji, wizji i 

celów podatkowych składających się na strategię podatkową Spółki, jak również za 

wyznaczenie priorytetów w ramach planowania podatkowego i nadzór wdrożenia 

procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

podatkowych.  

 

7. Strategia w ramach raportowania i składanie deklaracji oraz płatności 

zobowiązań podatkowych 

Dążeniem Spółki jest realizacja najwyższych standardów w procesie wypełniania 

obowiązków podatkowych w zakresie raportowania organom podatkowym, 

składania deklaracji i płatności zobowiązań podatkowych. Celem Spółki jest 

zapewnienie w tym aspekcie możliwie największej terminowości i rzetelności oraz 

wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby rzutować na obraz 

Spółki jako odpowiedzialnego podatnika i przedsiębiorcy.  
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V. Informacje o stosowanych przez Podatnika procesach oraz 
procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Do stosowanych przez Podatnika procesów i procedur dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie należą w szczególności: 

1. Regulamin w sprawie określenia zasad zawierania umów, sprzedaży 

towarów i usług, związanych z tym dokumentów oraz zabezpieczeń 

obowiązujący w Spółce, określający m. in. dokumenty niezbędne do 

nawiązania kontaktów z nowymi klientami oraz zasady wystawiania i 

korygowania dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży 

towarów i usług, 

2. Regulamin w sprawie określenia zasad fakturowania i kontroli biznesowych 

wprowadzony zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 1/2013 z dnia 31 

października 2013 r., 

3. Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki nr 1/11/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu dokonywania płatności i przyjmowania zapłaty, 

4. Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki nr 2/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w 

sprawie określenia niektórych obowiązków kierowników oddziałów Spółki, 

5. Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki nr 2/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie dodatkowych działań zabezpieczających interesy Spółki. 

Przestrzeganie ww. procesów i procedur strukturyzujących podział kompetencji, 

obowiązków i odpowiedzialności w sposób mający zapewnić Spółce 

bezpieczeństwo podatkowe należy do podstawowych obowiązków pracowniczych 

i podlega kontroli w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej.  

Stosowane w Spółce procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie są na bieżąco poddawane weryfikacji pod kątem ich 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, orzecznictwem organów 

podatkowych i sądów administracyjnych.  

Do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

wyznaczeni są właściwi pracownicy, w zakresie odpowiadającym ich 

kompetencjom i zakresowi obowiązków wynikającemu z postanowień umów o 

pracę. 

Zarządzanie prawidłowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego przez ww. pracowników należy do członków zarządu, w 

szczególności zaś Głównej Księgowej (będącej jednocześnie członkiem zarządu 

Podatnika).  
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VI. Informacje o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych 
formach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej 

Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej w postaci umów o współdziałanie, porozumień 

podatkowych, audytu Szefa KAS.  

 

VII. Informacje odnośnie do realizacji przez Podatnika obowiązków 
podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z 
informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

W Roku Podatkowym Spółka realizowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

następujące obowiązki podatkowe: 

 

1. jako podatnik: 

Lp. Tytuł podatkowy Wysokość zapłaconego podatku za 

2020 r.  

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 3 433 365,00 zł 

2. Podatek od towarów i usług  1 067 775,00 zł 

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych  -   zł 

4. Podatek akcyzowy  -   zł 

5. Podatek od nieruchomości  1 283 820,00 zł 

6. Podatek od środków transportowych  17 430,00 zł 

7. Opłata skarbowa 4 164,00 zł 

8. Podatek rolny  2 014,00 zł 

 Razem 5 808 568,00 zł 
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2. jako płatnik: 

Lp. Tytuł podatkowy Wysokość zapłaconego podatku za 

2020 r.  

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych  1 850 480,00 zł 

2. Zryczałtowany podatek dochodowy od 

osób prawnych  

36 656,00 zł 

3. Inne: -   zł 
 

Razem 1 887 136,00 zł 

 

W 2020 r. Spółka złożyła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jako podmiot 

zobowiązany informację o schemacie podatkowym (MDR-1) dotyczącą 

uzgodnienia w postaci umowy pożyczki z zastosowaniem rozwiązania „bezpieczna 

przystań”.  

 

VIII. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, których 
wartość przekracza 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 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za Rok Podatkowy suma bilansowa 

aktywów wyniosła 134 542 705,28 zł. 

W roku 2020 Spółka przeprowadziła z podmiotem powiązanym spółką CMC spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (NIP: 5512518665) 

następujące transakcje: 

Transakcje sprzedażowe 9 170 930,18 zł 

Transakcje zakupowe 1 359 267,01 zł 

Transakcje finansowe (pożyczka) Wartość pożyczki: 3 500 000,00 zł 

Wysokość odsetek: 26 995,24 zł 
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IX. 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 
ustawy o PDOP 

Spółka w 2020 r. nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 

powiązanych. 

Spółka planuje następujące działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych:  

1. leasing zwrotny lub inna podobna transakcja,  

 

X. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 
Ordynacji podatkowej. 

W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej. 

X. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 
14b Ordynacji podatkowej 

W 2020 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w zakresie 

opodatkowania transakcji dostawy towarów wraz z transportem poza terytorium 

kraju, realizowanych na rzecz kontrahenta zagranicznego posługującego się 

krajowym numerem NIP.  

XI. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o 
podatku od towarów i usług 

W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.  
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XII. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 
z późn. zm.). 

W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.  

XIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych 
Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej 

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  


