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Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem 

obowiązków podatkowych – polityka podatkowa 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o CIT 

1. Misja i wizja firmy 

Misją Intertrend Polska jest zapewnienie partnerom Spółki najlepszych możliwości biznesowych. 

Spółce bliskie są takie wartości jak uczciwość, etyka, jedność, a także innowacja i jakość. 

Wizją firmy jest dalszy rozwój i kreowanie przyszłości rynku sof i materacy.  

Spółce bliski jest Lean Manufacturing, czyli rozwój wpisany w strategię. Lean Manufacturing jest metodą 

ciągłego doskonalenia, która zmienia problemy w cele i pomaga je osiągać. Systematyczne rozpoznawanie 

i eliminowanie działań przynoszących straty pozwala na stałe ulepszanie jakości pracy i standaryzację 

procesów. Wyeliminowanie przyczyn problemów prowadzi do polepszenia warunków pracy i poprawy 

jakości jej efektów.  

Dla Intertrend Polska zrównoważony rozwój to szeroko rozumiana idea obejmująca zarówno ekologiczne, 

społeczne, jak i ekonomiczne aspekty odpowiedzialności firmy.  

W ramach przyjętej strategii podatkowej Intertrend Polska nie stosuje narzędzi optymalizacji podatkowej 

ani nie podejmuje innych działań zmierzających do unikania opodatkowania. Spółka nie angażuje się 

w agresywne optymalizacje podatkowe, których jedynym celem jest wygenerowanie korzyści podatkowej 

i nie mające żadnego innego celu gospodarczego. Spółka korzysta tylko z tych ulg i uproszczeń 

podatkowych, które oferuje i propaguje ustawodawca dla wszystkich podatników. 

2. Ryzyko podatkowe 

W prowadzonej działalności gospodarczej Intertrend Polska identyfikuje ryzyka podatkowe. Do 

największego z nich należy zaliczyć częstość zmian w przepisach podatkowych, ich zawiłość, różne 

stanowiska co do interpretacji ich stosowania, krótkie vacatio legis ustaw podatkowych. 

Spółka podejmuje najlepsze starania, aby stosować przepisy podatkowe prawidłowo i tym samym nie 

narażać Skarbu Państwa / jednostek samorządu terytorialnego na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej.  



 
 

3 
 

3. Wykonywanie obowiązków podatkowych 

W Intertrend Polska za wykonywanie obowiązków podatkowych odpowiada dział Kadr i Płac - w zakresie 

rozliczeń podatkowych i składkowych pracowników, oraz dział Księgowości, Główny Księgowy – 

w przypadku pozostałych obowiązków podatkowych (przy czym za analizę działalności Spółki pod kątem 

obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych odpowiada Prezes Zarządu).  

Do wykonywania obowiązków podatkowych Spółka wykorzystuje technologię informatyczną, w tym 

programy komputerowe. Ewidencja księgowa Spółki prowadzona jest elektronicznie w zintegrowanym 

programie informatycznym Simple.ERP. System ten umożliwia poprawne wykonywanie obowiązków 

podatkowych w ustawowych terminach. Księgi są zabezpieczone przez ich utratą, zmianą, ingerencją osób 

trzecich poprzez technologię informatyczną. W Spółce obowiązują odpowiednie procedury archiwizacji 

dokumentów księgowych, które zapewniają bezpieczeństwo ich przechowywania oraz brak możliwości 

ingerowania w ich treść. 

4. Procedury podatkowe 

Spółka wypełnia obowiązki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Spółka wdrożyła odpowiednie procesy i posiada procedury opisujące sposób i tryb wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. W tym zakresie Spółka realizuje procesy oparte na 
codziennej praktyce, jak również posiada procedury sformalizowane, dotyczące najistotniejszych 
obszarów podatkowych występujących w praktyce gospodarczej Intertrend Polska. 

5. Dobrowolne formy współpracy z organami KAS 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy o CIT 

Spółka  w 2021 r. nie przystąpiła do „Programu Współdziałania”, o którym mowa w art. 20s Ordynacji 

podatkowej i tym samym nie zawarła z Szefem KAS umowy o współdziałaniu w zakresie podatków 

pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. 

Intertrend Polska pozostaje w dobrych relacjach z pracownikami organów podatkowych. W przypadku 

czynności sprawdzających Spółka dochowuje należytej staranności, aby pracownicy organów 

podatkowych uzyskali wszystkie informacje i dokumenty, które są wymagane do przeprowadzenia tych 

czynności. Osoby upoważnione do działania w imieniu Spółki współpracują z pracownikami organów 

podatkowych i starają się zapewnić warunki niezbędne do sprawnego działania. 
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Informacje w zakresie realizacji obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2) Ustawy o CIT 

1. Sprawozdawczość i raportowanie  

Spółka w terminie składa deklaracje oraz informacje podatkowe, wymagane przez przepisy podatkowe. 

2. Raportowanie schematów podatkowych 

Spółka w 2021 r. nie składała zgłoszeń schematów podatkowych (na formularzach MDR-1, MDR-2, MDR-

3, MDR-4) do Szefa KAS.  

3. Zapłata zobowiązań podatkowych 

Spółka prawidłowo i w terminie wykonuje obowiązki w zakresie zapłaty zobowiązań podatkowych. 

Spółka prawidłowo realizuje także swoje obowiązki jako płatnika podatku PIT i składek ZUS za 

pracowników. 

 

Informacje o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji 

o schematach podatkowych 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2) Ustawy o CIT 

W 2021 r. Intertrend Polska nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. Spółka nie 

przeprowadzała transakcji / nie była angażowana w uzgodnienia, które stanowiłyby schemat podatkowy 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.  
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Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3) lit. a) Ustawy o CIT 

W 2021 r. Spółka realizowała transakcje 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.  

Suma bilansowa Spółki na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 41 877 546,58 zł, a zatem 5% sumy bilansowej 

stanowi kwota 2 093 877,33 zł. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość w 2021 r. przekroczyła wskazaną kwotę to:  

• sprzedaż wyrobów gotowych,  

• zakup usług logistycznych, 

• zakup usług pośrednictwa w sprzedaży, 

• transakcja poręczenia.  
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Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach 

restrukturyzacyjnych 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3) lit. b) Ustawy o CIT 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała i nie planowała podejmować w przyszłości działań 

restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych.  

 

Informacje o rozliczeniach podatkowych w Rajach 

podatkowych 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5) Ustawy o CIT 

Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT, strategia podatkowa obejmuje 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 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. 

W 2021 r. Intertrend Polska nie dokonywała rozliczeń podatkowych z tytułu jakichkolwiek podatków na 
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Spółka nie była zarejestrowanym 
podatnikiem w krajach i na terytoriach wskazanych w ww. aktach prawnych. 

 

Pozostałe informacje 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4) Ustawy o CIT 

Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie: 

✓ indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – o której mowa w art. 14b ustawy 

Ordynacja podatkowa; 

✓ ogólnej interpretacji podatkowej – o której mowa w art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa; 

✓ wiążącej informacji stawkowej – o której mowa w art. 42a ustawy o VAT; 

✓ wiążącej informacji akcyzowej – o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

 

 

 

 


