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Wykaz używanych w dokumencie skrótów 

SKRÓT NAZWA 

Ordynacja podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) 

Ustawa CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2021 poz. 217 ze zm.) 

podatek CIT albo CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

podatek PCC albo PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 

podatek PIT albo PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych  

podatek VAT albo VAT Podatek od towarów i usług 

Strategia, Strategia Strategia podatkowa spółki Trojpol Spółka z o.o. 



 

 

  

podatkowa 

Spółka Trojpol Spółka z o.o. z siedzibą w Grodkowie 

Szef KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej  



 

Niniejsza informacja obejmuje okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i została sporządzona 

według stanu wiedzy na dzień 31.12.2021 r. 

 

1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie 
 

Spółka, w celu zapewnienia zgodności podejmowanych przez siebie działań z 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz prawidłowego zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, wdrożyła i 
konsekwentnie realizuje strategię podatkową dostosowaną do rodzaju i rozmiaru 
prowadzonej działalności gospodarczej. Celem tych działań jest prawidłowa realizacja 
obowiązków podatkowych Spółki, a obejmują one  różnorodne czynności mające związek z 
procesem rozliczeń podatkowych, zarówno wynikające z formalnych, spisanych procedur 
podatkowych, a także procesów, które nie zostały spisane i mają charakter nieformalny. 
Procedury i procesy obejmują w szczególności: 

 prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych oraz ujmowanie zdarzeń 
wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych, 

 ocenę i prawidłową kwalifikację zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia 
obowiązków podatkowych, 

 stosowanie aktualnych przepisów prawa podatkowego, w tym stawek podatków, 

 terminowe składanie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, 
zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych dokumentów wymaganych 
przepisami prawa podatkowego, 

 archiwizację dokumentów w zgodzie z przepisami prawa podatkowego, 

 inne niezbędne zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na 
prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych. 

W celu prawidłowej realizacji ww. obowiązków w Spółce zostały formalnie przyjęte 
następujące procedury podatkowe: 

 Procedura weryfikacji i zatwierdzania nowych dostawców 

 Procedura dokumentowania WDT 

 Procedura należytej staranności w podatku u źródła 

 Procedura MDR 

 

Spółka jednocześnie oświadcza, że nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS. 

 

2. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków 

podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Rodzaj podatku  
Informacja czy Spółka uiszcza 
podatek 

Podatki 

bezpośrednie 
CIT 

Podatnik TAK 

Płatnik TAK 



 

PIT 
Podatnik NIE 

Płatnik TAK 

Podatki 
pośrednie 

VAT TAK 

Podatek akcyzowy NIE 

Należności celne TAK 

PCC TAK 

Podatki lokalne 

Podatek od nieruchomości TAK 

Podatek od środków 
transportowych 

TAK 

Podatek leśny NIE 

Podatek rolny TAK 

 

3. Informacja o przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach 

podatkowych w roku podatkowym objętym informacją z realizacji 

Strategii podatkowej, w które zaangażowana była Spółka jako promotor, 

korzystający lub wspomagające z podziałem na podatki  
 

Spółka nie miała obowiązku przekazania Szefowi KAS żadnych informacji o schematach 

podatkowych w roku podatkowym objętym informacją z realizacji Strategii podatkowej. 

 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość 

przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o planowanych lub 

podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki 

lub podmiotów powiązanych w roku podatkowym objętym niniejszą 

informacją z realizacji Strategii podatkowej 
 

Transakcje 
dokonywane przez 
Spółkę z podmiotami 
powiązanymi o 
wartości 
przekraczającej 5% 
sumy bilansowej 

W roku 2021 spółka dokonała transakcji z następującymi 
podmiotami powiązanymi: Trojek a.s., Trojek Group sp. z o.o. 

Informacje o 

planowanych lub 

podejmowanych 

działaniach 

restrukturyzacyjnych 

mogących mieć 

wpływ na wysokość 

Spółka w roku podatkowym 2021  planowała  połączenie z 
podmiotem powiązanym, tj. Trojek Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. 
Wrocławska 63, KRS: 0000495496, NIP: 6272737456, REGON: 
243479419. Połączenie planowane było z dniem 1.01.2022 r. 



 

zobowiązań 

podatkowych Spółki 

lub jej podmiotów 

powiązanych  

 

5. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych 

interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych, 

wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji 

akcyzowych (WIA) 
 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych prawa 
podatkowego w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja. 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w roku 
podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja. 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w roku 
podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja. 

 

6. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na 

terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja. 


