Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020
KRISPOL Sp. z o.o. , 62-300 Września, ul. Michała Strzykały 4, NIP 7891541390
1. Wprowadzenie
Niniejsza informacja opisuje podstawowe stanowisko spółki KRISPOL w zakresie podatków. Pod względem
strategicznym priorytetem przedsiębiorstwa jest jego trwały rozwój poprzez strategiczne myślenie
i samodzielne działanie pracowników, a także zrównoważony dalszy rozwój. Akceptacja nadchodzących
wyzwań jest podstawowym elementem kultury przedsiębiorstwa. Takie działanie zapewnia pozytywny
rozwój oraz postrzeganie KRISPOL jako niezawodnej firmy produkcyjnej w branży stolarki otworowej.
Przestrzeganie prawa w zakresie podatków i postrzeganie płacenia ich jako obowiązku społecznego to
podstawowe zasady wpisane w nasz kodeks postępowania.
2. Podatki jako wynik działalności gospodarczej w poszczególnych regionach
Spółka KRISPOL funkcjonuje na rynku krajowym i w Europie. Decyzje o sprzedaży w danym kraju podejmuje
na podstawie własnego portfolio produktów oraz panujących tam warunków rynkowych. Dzięki tej strategii,
mającej na uwadze względy ekonomiczne i operacyjne, KRISPOL działa również w krajach spoza Europy.
Przedsiębiorstwo KRISPOL prowadzi aktywną operacyjną działalność gospodarczą przy użyciu dostępnych
zasobów, które nie mają służyć celom strukturyzacji podatkowej ani unikania opodatkowania. KRISPOL
postępuje w sposób właściwy i uczciwy w zakresie podatków i innych opłat, nie stosuje agresywnej strategii
podatkowej i jej sztucznego kreowania. Wszelkie operacje gospodarcze odbywają się zgodnie
z zasadą „podatek podąża za biznesem". Wszystkie transakcje mają charakter biznesowy i nie są
motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych
3. Podatki jako inwestycja w społeczeństwo
KRISPOL płaci podatki dochodowe, cła, pobierany i opłacany jest podatek od towarów i usług, a także podatek
od osób fizycznych. KRISPOL korzysta także z ulg podatkowych i dotacji, które są przyznawane przez organy
administracji publicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ten sposób bierze na siebie
społeczną odpowiedzialność jako podatnik, a poprzez nienaganne postępowanie przyczynia się do
socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.
4. Zgodność z przepisami prawa
KRISPOL dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać przepisów w ramach akceptowalnych interpretacji
prawnych. W tym celu zadania i zasoby zarządzania podatkowego są skonstruowane w taki sposób, aby
możliwe było jak najlepsze przestrzeganie obowiązujących przepisów w kraju w którym prowadzi swoją
działalność. KRISPOL wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, składa wszystkie wymagane deklaracje i terminowo płaci podatki.
5. Relacje z organami podatkowymi
KRISPOL dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi i lokalnymi organami podatkowymi. W oparciu
o wzajemny szacunek budowane są pozytywne relacje i prowadzony jest dialog zorientowany na określony
cel. Złożoność przepisów prawa podatkowego, zakres prowadzonej działalności oraz wymiar obowiązków
podatkowych stwarzają ryzyko, iż nasze opinie prawne nie zostaną zaakceptowane przez organy podatkowe
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ze względu na ich odmienne interpretacje. W takich przypadkach KRISPOL broni swoich interesów, analizując
cel i treść przepisów prawa oraz szanując cel, do realizacji którego dąży ustawodawca. W razie potrzeby
KRISPOL podejmuje kroki prawne w celu wyegzekwowania jawnie komunikowanych stanowisk.
W roku 2020 KRISPOL nie był zobowiązany do przekazania Szefowi KAS informacji o schematach
podatkowych.
6. System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej
Ramy prawa podatkowego w zglobalizowanym biznesie podlegają regularnym zmianom i często są złożone.
Potrzeba interpretacji i wykładni ze strony urzędów i kierownictwa Spółki niesie ze sobą nieodłączne ryzyko.
KRISPOL wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. Systemy i kontrole,
a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały
przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych. Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy
użyciu odpowiednich środków. W razie potrzeby korzystamy z usług doradców zewnętrznych. Obowiązki
podatkowe są określane i wypełniane przez odpowiedzialnych pracowników. Ważną rolę w tym zakresie
odgrywa współpraca z biegłymi rewidentami i zewnętrznymi doradcami podatkowymi.
7. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi
W roku podatkowym 2020 KRISPOL przeprowadził transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego:
•

KRISHOME Sp. z o.o. – transakcje zakupu usług w zakresie produkcji i obróbki stolarki otworowej

8. Pozostałe informacje
W roku podatkowym 2020 KRISPOL:
•
•
•

nie podejmował ani nie planował żadnych działań restrukturyzacyjnych
nie składał wniosków o wydanie ogólnej czy indywidualnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego, ani wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej
nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencje podatkową oraz nie dokonywał transakcji z podmiotami z terytoriów i krajów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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