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Wykaz skrótów: 

 

Spółka/Intar/Podatnik 

Intar Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim, ul. Odolanowska 60, 63-400 
Ostrów Wielkopolski 
 
KRS: 0000085446 
REGON: 250525170 
NIP: 6222430543 

ustawa CIT 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) 

ustawa PIT 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) 

ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 900 z późn. zm) 

ustawa VAT 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
685 z późn. zm.) 

ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z 
późn. zm.) 
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1. Obowiązek sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 

podatkowy 

 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej, która dotyczy działalności Spółki 

Intar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 

została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z 

art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy CIT. 

 

Jej udostępnienie ma na celu ujawnienie informacji o planowanych i wdrażanych zasadach, 

jakimi kieruje się Podatnik zarówno w zakresie spełniania obowiązków jak i wprowadzenia 

procesów podatkowych, które są stosowane w tej konkretnej jednostce. 

Niniejsza informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki tj. za okres od dnia 1 

stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Stosownie do art. 27b ust. 2 pkt 2 w związku z art. 27c ust. 1 ustawy CIT, obowiązek 

sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej spoczywa na m.in. 

podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana 

w roku podatkowym (…), przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote 

według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu 

roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych 

podatników do publicznej wiadomości. 

W związku z powyższym i z uwagi na fakt, wartość przychodu określona w w/w przepisie 

przekracza wskazany ustawowo próg, Spółka sporządza niniejszą informację o realizowanej 

strategii podatkowej. 

2. Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a 

Spółka w rzetelny sposób wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego 

poprzez wykwalifikowanych pracowników oraz stosując wewnętrzne procesy minimalizujące 

ryzyka podatkowe. 

Spółka realizowała procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie oraz posiadała własne, 

wewnętrzne procedury, w szczególności w zakresie wdrożonej procedury wewnętrznej w 

zakresie weryfikacji dostawców w celu uniknięcia uczestnictwa w procederze polegającym na 

wyłudzeniach karuzelowych w podatku VAT. Ponadto, celem weryfikacji rachunków 

kontrahentów w kontekście rozliczeń VAT, Spółka za pomocą systemu księgowego 

każdorazowo weryfikuje podany przez kontrahenta rachunek bankowy z tzw. białą listą, a 

czynność ta zapisywana jest w systemie księgowym. Na etapie przygotowywania płatności 
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rachunek bankowy jest weryfikowany powtórnie na dzień faktycznej zapłaty. Podobny 

mechanizm Spółka stosuje w stosunku do dokonywanych przedpłat czy zaliczek. 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej 

zapłaty należności publicznoprawnych. Proces ten obejmuje w szczególności gromadzenie 

informacji niezbędnych do ustalenia prawidłowe wysokości podstawy opodatkowania, 

kalkulację podatku, składanie deklaracji dotyczących zobowiązania podatkowego oraz zapłatę 

podatku w prawidłowej wysokości. 

Ponadto wykwalifikowana kadra pracownicza, w szczególności w osobach należących do 

działu księgowości, działu kadr oraz działu transportowego posiada niezbędną wiedzę i 

umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających 

z wciąż zmieniających się przepisów prawa podatkowego. W tym celu pracownikom niektórych 

działów zapewnione zostały cykliczne szkolenia i udział w webinariach celem aktualizacji oraz 

rozwoju posiadanej przez nich wiedzy z tego zakresu.  

Ponadto Spółka, zależnie od potrzeb, współpracuje i ma możliwość bieżących konsultacji z 

zewnętrzną Kancelarią prawną specjalizującą się ściśle w dziedzinie prawa podatkowego. 

Również sami pracownicy działu księgowego systematycznie monitorują zachodzące zmiany 

w regulacjach prawa podatkowego, czy też praktyce orzeczniczej organów podatkowych i 

sądów. 

3. Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy 

z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b 

W zakresie kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka podejmuje 

starania mające na celu precyzyjne udzielanie odpowiedzi na wątpliwości organów 

podatkowych oraz rzetelnie wykonuje wszelkie nałożone obowiązki podatkowe, dostarczając 

terminowo informacje, deklaracje, zeznania itp. 

Spółka w okresie objętym obowiązkiem sporządzenia informacji o realizowanej strategii 

podatkowej nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w 

zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej. 

4. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 

terytorium RP wraz z informacją w zakresie przekazanych informacjach o 

schematach podatkowych 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 2 

W Spółce funkcjonuje struktura organizacyjna i jej regulamin regulujący zakres kompetencji i 

obowiązków. Spółka z uwagi na rozbudowaną strukturę sprzedaży posiada oddziały, sekcje 

oraz działy pionu handlowego pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego, 

co również pozwala na zrozumienie procesów wewnętrznych, a to bezpośrednio ma 
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przełożenie na prawidłowe rozliczanie wszelkich obowiązków publicznoprawnych nałożonych 

na Spółkę. Spółka we własnym zakresie dba o terminowość składanych deklaracji 

podatkowych oraz o terminowe zapłaty podatku – w 2020 roku Spółka zapłaciła niewielką 

kwotę odsetek od zobowiązań podatkowych wynikających z korekt deklaracji. Ponadto, w 2020 

roku prowadzone było wobec Spółki postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów 

i usług. 

Spółka w roku podatkowym realizowała swoje obowiązki podatkowe w odniesieniu do: 

• podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

za co odpowiedzialny w Spółce jest dział kadr, 

• podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego oraz podatku od nieruchomości, za 

co odpowiedzialny w Spółce jest główny księgowy, 

• podatek od środków transportu, za co odpowiedzialny w Spółce jest dział transportu. 

Spółka na bieżąco dostosuje się do zmian w prawie podatkowym poprzez stałe monitorowanie 

zmian przez w/w podmioty w zakresie poszczególnych podatków. Spółka stosuje metodę 

liniową w zakresie amortyzacji. 

Spółka w 2020 roku nie wdrażała uzgodnień oraz nie wykonywała czynności, które 

obligowałaby ją do przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a 

Spółka w roku podatkowym nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi określonymi 

w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT (w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowym 

Rzeczpospolitej Polskiej), których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

6. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 

restrukturyzacyjnych 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b 

Spółka nie podejmowała w roku 2020 działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 ustawy CIT oraz nie planuje takich działań w przyszłości. 
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7. Informacja o złożonych wnioskach 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 4 

Spółka w roku 2020 nie występowała z wnioskiem o wydanie: 

• ogólnej interpretacji podatkowej, 

• interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

• wiążącej informacji stawkowej,  

• wiążącej informacji akcyzowej,  

• opinii statystycznej przez Główny Urząd Statystyczny,  

• uprzedniego porozumienia cenowego, 

• opinii zabezpieczającej. 

 

8. Informacja o rozliczeniach podatkowych w tzw. rajach podatkowych 

 

Podstawa prawna obowiązku publikacji informacji: art. 27c ust. 2 pkt 5 

Spółka w 2020 roku nie posiadała spółek powiązanych mających siedzibę w tzw. „rajach 

podatkowych” oraz nie współpracowała z kontrahentami mającymi siedzibę w tzw. „rajach 

podatkowych” tj. na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy CIT 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. 

9. Publikacja 

 

Zgodnie z art. 27c ust. 4 ustawy o CIT, podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii 

podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język 

polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca 

następującego po zakończeniu roku podatkowego. 

Celem wykonania powyższego, niniejsza  informacja została zamieszczona w dniu 28.12.2021 

na stronie internetowej Spółki: https://www.intar.pl/informacja-o-realizowanej-strategii-

podatkowej 

Informacja o publikacji realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. została przekazana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu dla Spółki. 

 
 

 


