INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ
REALIZOWANEJ W 2020 ROKU PRZEZ

AMIBLU POLAND SP. Z O.O.
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1. CEL I PODSTAWA PRAWNA
Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii jest wypełnienie obowiązku
nałożonego na Amiblu Poland Sp. z o.o. przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 1406 ze zmianami). Informacja o realizowanej strategii
podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający
się 1 stycznia 2020 r. i zakończony 31 grudnia 2020 r. („Rok Podatkowy”).

2. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE
Do działalności gospodarczej prowadzonej przez Amiblu Poland, jako podmiotu
należącego do Grupy Amiblu, zastosowanie znajduje obowiązująca w Grupie polityka
odnoszący się do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – Kodeks
Postępowania.
W zakresie przepisów prawa podatkowego Amiblu Poland Sp. z o.o. przestrzega zapisów
ustaw, analizując przy tym implikacje oraz ryzyka podatkowe związane z prowadzoną
przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również
zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.
Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe
stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki. W zakresie wypełniania
zobowiązań podatkowych spółka nie korzysta z outsorcingu, obowiązki podatkowe
wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają
zarówno prawidłowe ich wypełnianie, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in.
poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych w zakresie kwestii podatkowych).
Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Amiblu
Poland wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji, jak
również stosuje najlepsze praktyki. W przypadku niestandardowych transakcji lub
niejednoznacznych przepisów Spółka korzysta ze wsparcia doradców specjalizujących się
w danych obszarach podatkowych.
W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego spółka podejmuje także dodatkowe
działania:
• wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z
hierarchią służbową,
• na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
• prowadzi bieżące szkolenia personelu z zakresu zmian w przepisach.

3. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS
W roku 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS.
Amiblu Poland nie planuje również składać wniosku do Szefa KAS o rozpoczęcie takiej
współpracy. Jednakże, prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest
istotnym obszarem odpowiedzialności Spółki. Intencją Amiblu Poland jest przekazywanie
rzetelnych i prawdziwych informacji do Organów KAS w sposób otwarty i zrozumiały.

4. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM
INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH
W 2020 roku Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do
następujących podatków i opłat:
• podatek dochodowy od osób prawnych,
• podatek dochodowy od osób fizycznych,
• podatek od towarów i usług,
• podatek od nieruchomości,
• cło
Spółka jest świadoma ciążących na niej obowiązków w zakresie raportowania schematów
podatkowych oraz potencjalnych ryzyk związanych z naruszeniem tych obowiązków.
Amiblu Poland posiada procedurę z zakresu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedurę MDR).
W okresie, za który sporządzana jest niniejsza informacja, Spółka nie przekazywała
Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych.

5. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
W roku podatkowym, co do którego przygotowana została informacja, wartość 5% sumy
bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości wyniosła
11.234.078 zł.
Spółka w roku podatkowym zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5%
wskazanej sumy bilansowej aktywów:
• Sprzedaż produktów gotowych
• Zakup rur o różnych średnicach, kształtek oraz łączników wykorzystywanych
do produkcji oraz dalszej odsprzedaży

6. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE
W dniu 02.01.2020 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółek:
• Amiblu Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowe Górniczej (Spółka Przejmująca)
• Amiblu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana).
W 2019 roku spółka Amiblu Poland spełniła obowiązek zaraportowania planowej fuzji w
schemacie MDR. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie połączenia spółek
ujawnione zostały w ramach sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
Jednocześnie, na dzień sporządzania informacji spółka nie planuje działań
restrukturyzacyjnych mogącym mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych
lub zobowiązań podatkowych podmiotów z nim powiązanych.

7. INTERPRETACJE PODATKOWE
W okresie, za który składana jest informacja, spółka nie występowała z wnioskami o
wydanie:
• ogólnej interpretacji podatkowej,
• interpretacji przepisów prawa podatkowego,
• wiążącej informacji stawkowej w zakresie podatku od towarów i usług,
• wiążącej informacji akcyzowej w zakresie podatku akcyzowego,

8. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH
W 2020 roku 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.

