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Skróty 

Na potrzeby niniejszej informacji zastosowano następujące skróty: 

 

 

 Firma Wanicki Sp. z o.o. - Wanicki, Spółka, 

Podatnik 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm. 

- Ustawa o CIT 

 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm. 

-  Ustawa o PIT 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa, tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1325 ze zm. 

- Ordynacja Podatkowa 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 685 ze zm. 

- Ustawa o VAT 

 Podatek dochodowy od osób prawnych - Podatek CIT 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek PIT 

 Podatek od towarów i usług - Podatek VAT 
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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. 

Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o 
realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020. Publikacja nie obejmuje informacji 
objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

 

1. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 

Wanicki w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wypracował szereg praktycznie 

funkcjonujących procesów oraz procedur, które umożliwiają Spółce zarządzanie 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 

ich prawidłowe wykonanie. Wszystkie czynności związane z realizacją obowiązków 

nakładanych przez przepisy podatkowe wykonywane są przez pracowników kompetentnych, 

świadomych wpływu prawa podatkowego na obszar ich zadań oraz sprawnie komunikujących 

się ze sobą dzięki efektywnemu systemowi obiegu informacji i dokumentów funkcjonującemu 

w ramach Spółki.  

 

Opis stosowanych procesów, procedur i zasad został umieszczony w dokumencie 

wewnętrznym Spółki: Strategia podatkowa Firmy Wanicki Sp. z o.o. 

 

2. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Spółka nie wzięła udziału w dobrowolnych programach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej.   

 

3. Informacja 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. 

 

Spółka wywiązywała się w 2020 roku ze wszystkich obowiązków podatnika i płatnika 

terminowo, tak w zakresie płatności podatków jak i składania wszelkich wymaganych prawem 

deklaracji, zeznań, informacji oraz innej dokumentacji. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, 

wszystkie realizowane przez nią obowiązki zostały wypełnione prawidłowo.  

 

W raportowanym okresie Podatnik nie zidentyfikował a tym samym nie przekazywał Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 
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4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

ustawy o CIT, 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 

 
Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie 
zatwierdzonego sprawozdania za 2020 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 195 406 472,91 
zł. Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest 
wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 9 770 323,65 
zł. 

W roku podatkowym będącym przedmiotem raportowania Spółka nie zawierała z podmiotami 
powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona 
odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości.  

5. Informacja 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 CIT 

 

Spółka nie podejmowała w 2020 r. działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Spółka nie planuje również obecnie takich działań.  

 

6. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:  

 

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

 

Spółka nie złożyła w 2020 r. wniosku o wydanie 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,  

 

Spółka nie złożyła w 2020 r. wniosku o wydanie 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,  

 

Spółka nie złożyła w 2020 r. wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 

w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 
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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, z późn. zm.) 

 

Spółka nie złożyła w 2020 r. wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa 

w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

 

7. Informacja dotycząca 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 o CIT i na podstawie art. 

23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 

Podatnik nie dokonywał w 2020 r. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w wymienionych aktach 

prawnych.  


