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I. Podstawa prawna 

 

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania 

i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 

podatkowy. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, 

rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności: 

1) informacje o stosowanych przez podatnika: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) 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, 

3) informacje o: 

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi 

rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) 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 z dnia 15 lutego 

1992 r., 

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej, 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów 

i usług, 

d) 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 i 1747), 

5) 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 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  i 

na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz w obwieszczeniu 
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ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 

10 Ordynacji podatkowej 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego. 

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. 

W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o 

realizowanej strategii podatkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej 

podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

Na stronie internetowej są dostępne sporządzone i podane do publicznej wiadomości 

informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata. 

Podatnik jest obowiązany przekazać 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 podatnika 

informację o adresie strony internetowej. 

 

II. Definicje i skróty 

 

− Informacja – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 

dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.; 

− Spółka – Jelenia Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Spółdzielczej 47, 

NIP: 6110202280, REGON: 230515602; 

− Strategia podatkowa – strategia podatkowa realizowana przez Jelenia Plast Sp. z o.o.; 

− Procedura – oznacza procedury, polityki, instrukcje, w tym także niespisane, faktycznie 

stosowane w Spółce w związku z realizacją strategii podatkowej; 

− Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800); 

− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1128); 

− Ordynacja podatkowa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1540). 

 

III. Cel Informacji 

 

Niniejsza Informacja stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 

27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
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IV. Informacje o Jelenia Plast Sp. z o.o. 

 

1. Spółka jest producentem artykułów gospodarstwa domowego i ogrodniczego wykonywanych z 

tworzyw sztucznych. Jej produkty są wytwarzane metodą wtrysku i formowania rotacyjnego. 

Podstawowa gama produktów obejmuje artykuły gospodarstwa domowego i ogrodowe 

wykonane z plastiku, w szczególności polipropylenu i polietylenu, takie jak doniczki, 

pojemniki, kosze, wiadra, miski oraz inne tego typu wyroby. 

2. Spółka zatrudniała przeciętnie 833 osób w trakcie roku podatkowego. W 1998 r. Spółka 

certyfikowała system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9002, a od 2004 r. posiada 

certyfikat ISO 9001. Od 2018 r. Spółka posiada certyfikat potwierdzający zgodność 

wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015. 

3. Spółka produkuje w Polsce, jednak jej produkty są sprzedawane głównie  za granicę, w głównej 

mierze na niemieckim i holenderskim rynku, gdzie są dostarczane na zasadzie sprzedaży B2B 

do dużych sieci sprzedażowych. 

4. Siedzibą Spółki jest Jelenia Góra. 

5. Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd trzyosobowy składający się z Prezesa Zarządu 

oraz dwóch Członków Zarządu. 

 

V. Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

 

1. Uwagi wstępne 

Strategia podatkowa Spółki jest elementem odpowiedzialności podmiotu w zakresie 

ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Strategia 

podatkowa stanowi zbiór zasad obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i 

terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki. Strategia podatkowa wspiera proces 

zarządzania Spółką, w tym ryzykiem podatkowym wpływając na jego minimalizację. Strategia 

podatkowa Spółki zakłada transparentność i przejrzystość w realizacji zobowiązań 

publicznoprawnych, z uwzględnieniem potrzeby zachowania bezpieczeństwa podatkowego 

własnego oraz podmiotów współpracujących. 

Realizowana przez Spółkę Strategia podatkowa obejmuje w szczególności: 

1. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie prawa 

podatkowego związanych z działalnością Spółki. 

2. Utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi w oparciu o współpracę. 

3. Zapewnienie spójności przyjętej Strategii podatkowej z ogólną strategią Spółki. 

4. Staranność i ostrożność w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. 

5. Wdrażanie przez Spółkę rozwiązań zgodnych z przepisami prawa, w tym prawa podatkowego 

np. ulg podatkowych celem racjonalizacji obciążeń podatkowych. Spółka dokłada staranności 
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aby stosowane przez nią instrumenty nie były sprzeczne w danych okolicznościach z 

przedmiotem lub celem ustawy lub jej przepisu. 

 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

2.1 Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Spółka realizuje strategię podatkową, która ma na celu prawidłowe wypełnienie przez Spółkę 

funkcji podatkowej, jasne określenie formuł decyzyjnych, celów oraz środków umożliwiających 

prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. 

Spółka dąży do tego, aby systemy i kontrola, 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, zakłada się jednak, że wystąpienie sporadycznych i nieprzewidywalnych błędów jest 

nieuniknione. 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania służb 

finansowo-księgowych jak i innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w funkcję 

podatkową w pełni pozwalały na terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych 

przez Spółkę, a ramy wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru podatkowego były adekwatne do 

wielkości, struktury oraz działalności Spółki. 

Źródłami ryzyka podatkowego, którymi Spółka stara się zarządzać są w szczególności: 

a) skomplikowane oraz często zmieniające się prawo podatkowe; 

b) zmieniająca się wykładnia przepisów podatkowych ; 

c) zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz otoczenie; 

d) czynnik ludzki; 

e) czynniki techniczne. 

 

Procesy i procedury, które skłądają się na system zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce, 

a tym samym wpływają na prawidłowe i terminowe wywiązywanie się Spółki z obowiązków 

podatkowych obejmują: 

1) akty prawa wewnętrznego, w tym dokumenty korporacyjne, które regulują sposób 

funkcjonowania Spółki i jej organizację wewnętrzą; 

2) regulaminy, procedury i instrukcje, które mają na celu usystematyzowanie zdarzeń 

gospodarczych występujących w Spółce oraz zapewnić jednolitość dokumentacji; 

3) politykę rachunkowości oraz inne procedury i instrukcje dotyczące prowadzenia ksiąg 
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rachunkowych oraz innych ewidencji niezbędnych do chronologicznego i systematycznego 

ujmowania wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów 

prawa podatkowego; 

4) procedury i instrukcje merytoryczne dotyczące wybranych obowiązków podatkowych; 

5) politykę kadrową i szkoleniową pracowników; 

6) monitoring zmian w przepisach prawa podatkowego, w tym zapewnianie dostępu do 

wyspecjalizowanych portali dla pracowników finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych; 

7) korzystanie z profesjonalnych usług doradztwa podatkowego w podmiotach zewnętrznych w 

tym m.in. z usług bieżącego doradztwa podatkowego, usług w zakresie cen transferowych 

oraz innych obowiazków jakie nakładają na Spółkę powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa podatkowego; 

8) aktywną współpracę z biegłym rewidentem w ramach badania sprawozdań finansowych 

Spółki; 

9) korzystanie z wyspecjalizowanych programów komputerowych i innych narzędzi 

informatycznych, które wspomagają pracowników w prawidłowym i terminowym 

wypełnianiu obowiązków Spółki na gruncie podatkowym, w tym bieżące monitorowanie 

zgodności wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych z wymogami przepisów 

prawa podatkowego oraz w zakresie w jakim jest to konieczne, odpowiednie 

dostosowywanie systemów do tych regulacji; 

10) wsparcie wewnętrznych specjalistów zastrudnianych w Spółce w zakresie narzędzi IT. 

Poniżej Spółka zaprezentowała procesy i procedury, które w jej ocenie są istotne z prespektywy 

realizacji funkcji podatkowej, przy czym podkreślenia wymaga, że część z nich funkcjonuje w 

Spółce na zasadzie wypracowanych na przestrzeni lat praktyk postępowania. Procesy i pocedury te 

obejmują m.in. 

− wystawiania faktur sprzedaży, 

− przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz limit 

transakcji gotówkowych, 

− e-sprawozdawczości NBP, 

− księgowania i rozliczania, 

− miejsca powstania kosztów, 

− ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (fiskalnej), 

− kontroli kursów walut obcych, 

− przechowywania dokumentów, 

− oznaczenia podmiotów powiązanych i innych szczególnych, 

− kontroli wewnętrznej dokumentów, 

− wprowadzania, likwidacji i modernizacji środków trwałych, 

− rozliczania nieodpłatnie otrzymanych surowców, materiałów i usług, 

− kontroli kont na zamówieniach i fakturach sprzedaży, 

− faktur sprzedaży dla mechanizmu podzielonej płatności, 



 

7 

− udokumentowania wydatków dotyczących Spółki, 

− mikrorachunku podatkowego, 

− kontroli schematów podatkowych, 

− weryfikacji statusu dostawców krajowych i zagranicznych na gruncie prawnym i 

podatkowym, 

− instrukcji procesu realizacji sprzedaży, 

− instrukcji odbioru dostawy towaru spoza terytorium UE, 

− mechanizmy kontroli dotyczące procesu sprzedaży, zakupów, wynagrodzeń, środków 

trwałych, zapasów, transakcji bankowych, 

− mechanizmy komunikacji w Spółce. 

 

Ponadto Spółka posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), którego posiadanie wymaga 

spełnienia określonych standardów w sposobie prowadzenia działalności. Kryteria jakie musi 

spełniać Spółka ubiegając się o status AEO obejmują: 

a) przestrzeganie przepisów prawa - brak poważnego naruszenia lub powtarzających się 

naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych; 

b) odpowiedni system zarządzania ewidencjami - wysoki poziom kontroli swoich operacji i 

przepływu towarów; 

c) wypłacalność finansową; 

d) standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych - spełnienie praktycznych 

standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio 

związanych z prowadzoną działalnością; 

e) standardy bezpieczeństwa i ochrony – utrzymanie odpowiednich środków mających na 

celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw, 

w tym w obszarze odnoszącym się do integralności fizycznej i kontroli dostępu, 

procesów logistycznych, procesów związanych z postępowaniem z określonymi 

rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze 

identyfikacji partnerów handlowych. 

Spełnienie ww. kryteriów jest monitorowane przez organy celne. 

W ocenie Spółki powyższe procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe 

zmierzenie się z obszarami ryzyka podatkowego i są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej 

przez Spółkę działalności. Procedury oraz zasady działania podlegają modyfikacjom pozwalającym 

dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych oraz w otoczeniu 

gospodarczym Spółki. Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe i prawidłowe 

wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

2.2 Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 
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W roku podatkowym trwający od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Spółka 

nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

podejmowała jednak działania bieżące dla zachowania dobrej współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej tj. terminowe rozliczenie płatności, bieżącą korespondencję w zakresie 

deklaracji, zapłat i zarachowań, niezwłoczne i terminowe przesyłanie wymaganych dokumentów w 

czynnościach sprawdzających. 

3. Informacje odnośnie 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 

Spółka w roku podatkowych trwającym od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

wywiązywała się terminowo ze wszystkich dotyczących jej obowiązków podatkowych nałożonych 

przez przepisy prawa podatkowego, w tym w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych, 

wypełniania obowiązków deklaratoryjnych oraz informacyjnych. 

Deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za rok podatkowy trwający od dnia 

1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zostały złożone przez Spółkę, a wynikające z nich 

zobowiązania podatkowe – uregulowane. 

Obowiązki podatkowe Spółki za rok podatkowy trwający od dnia 1 września 2020 r. do dnia 

31 sierpnia 2021 r. dotyczyły następujących należności publiczno-prawnych: podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i 

usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i 

celnych. 

W zakresie najistotniejszych rozliczeń podatkowych Spółki realizacja obowiązków 

podatkowych objemowała w szczególności: 

a) Podatek dochodowy od osób prawnych – Spółka podlegała w Polsce 

nieogranicznonemu obowiązkowi podatkowemu, a w przewidzianym prawem 

terminie złożyła roczne zeznanie podatkowe za rok podatkowy trwający od dnia 

1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.; 

b) Podatek od towarów i usług – Spółka, w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w 

ustawowym terminie, składała deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, 

zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę, jak i o 

wysokości VAT naliczonego, oraz pozostałe deklaracje w zakresie podatku od 

towarów i usług; 

c) Podatki i opłaty lokalne – Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości. 

Spółka złożyła deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaciła podatek 

od nieruchomości w ustawowym terminie; 
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d) Podatek dochodowy od osób fizycznych – jako pracodawca oraz płatnik innych 

należności, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne wobec swoich pracowników i kontrahentów. Spółka w ustawowym terminie 

złożyła do właściwych urzędów skarbowych deklaracje PIT-4R, informacje PIT-11 

oraz deklaracje IFT. 

Spółka wypełniała również obowiązki w zakresie prawa celnego. Dzięki przyznanemu 

statusowi AEO, Spółka korzystała z następujących uproszczonych procedur celnych: 

a) pozwolenie na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego (eksport); 

b) pozwolenie na stosowanie specjalnego rodzaju zamknięć; 

c) pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu 

unijnego; 

d) pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy; 

e) upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia 

towarów; 

f) upoważnienie do stosowania uproszczonego trybu wystawiania niepreferencyjnych 

świadectw pochodzenia; 

g) pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia generalnego. 

 

W roku podatkowym trwający od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Spółka 

nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., 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. 

W roku podatkowym trwającym od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Spółka dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. , których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.  

Poniższa tabela przedstawia główne transakcje zrealizowane z podmiotami powiązanymi w 

roku podatkowym trwającymi od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.  Szczegółowe 

dane zawarte są w sprawozdaniu finansowym. 

Lp.   Strona transakcji  Rodzaj transakcji  

1 AMJ Sp. z o.o.  Udostępnienie samolotu 

2 AMJ Sp. z o.o.  Poręczenie umowy leasingu 

3 AMJ Sp. z o.o.  Pożyczka 

4 Jelenia Plast GmbH  Sprzedaż wyrobów 
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5 Jelenia Plast GmbH Usługa dystrybucji 

6 Villa Rinaldi Immobiliare s.r.l. Pożyczka 

 

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 

oraz art. 11l uCIT. 

Powyższe transakcje zostały ujęte w dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 

trwający od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Spółka złożyła do właściwego 

urzędu skarbowego stosowne oświadczenia w tym zakresie. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Spółka także ujmuje w deklaracji TPR-C. 

Wartość pozostałych transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekroczyła w roku 

podatkowym trwającym od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. wskazanego wyżej 

ustawowego limitu. 

5. 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 z dnia 15 

lutego 1992 r. 

Spółka nie planowała na rok podatkowy kończący się dnia 31 sierpnia 2021 r. ani nie 

podejmowała w tym roku podatkowym działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

Polityka rozwoju Spółki zmierza konsekwentnie do poszukiwania nowych rynków zbytu i 

zwiększania zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym realizowaniu polityki minimalizacji 

kosztów. Wypracowane zyski Spółka inwestuje w nieruchomości związane z produkcją oraz park 

maszynowy stosując nowe technologie i modernizując już posiadane maszyny i urządzenia. 

W 2020 r. Spółka zakończyła budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Jeleniej Górze na 

terenie głównej siedziby Spółki i we wrześniu 2020 r. uruchomiła produkcję. Spółka będzie 

kontynuowała strategię działania z lat ubiegłych bazującą na intensyfikacji sprzedaży 

wykorzystując powiększone moce produkcyjne oraz pracować  nad strategią wyznaczoną przez ideą 

Przemysłu 4.0. 

6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach: 

− Spółka nie wnioskowała o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 

1 Ordynacji podatkowej; 

− Spółka składała wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 

14b Ordynacji podatkowej w zakresie sprzedaży poprzez magazyn call of stock; 

− Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 

42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
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− Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 

7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.  

 

7. 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 

 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych 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. 

 

Niniejsza informacja 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 z dnia 15 lutego 1992 r. poprzez publikację na własnej 

stronie internetowej Jelenia Plast Sp. z o. o. www.jeleniaplast.com pod adresem 

https://www.jeleniaplast.com/pl/strategia_podatkowa 

 

Jelenia Góra, 20.07.2022 

 


