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I.  WSTĘP – CEL I PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI 
O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ.

Niniejsza informacja ma na celu wypełnienie obowiązków przez
Fabrykę Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ SA wynikających z art.27c
Ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U.z 2021r. poz.1800, z późniejszymi zmianami) w zakresie sporządzania
i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii
podatkowej.

Na podstawie powyższego przepisu, Spółka po uzyskaniu
przychodu przekraczającego równowartość 50 mln EUR, jest zobowiązana do
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej
strategii podatkowej za rok podatkowy.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji poufnych, które ze
względu na realizowane przez spółkę projekty biznesowe podlegają ochronie
jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową i procesu
produkcyjnego.

Poniższa informacja dotyczy strategii podatkowej zrealizowanej w roku
podatkowym 2021.



II.  INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Fabryka Konstrukcji Stalowych SPOMASZ S.A. ( dalej SPOMASZ SA

lub Spółka ) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153804, NIP 9280007159, REGON

970517284, PKD 25.11.Z. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

Spółka wchodzi w skład Grupy Smulders, w której jest jednostką zależną.

SPOMASZ SA posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym

wykonawstwie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Firma produkuje

specjalistyczne konstrukcje, które wykorzystywane są w dziedzinie inwestycji

związanych z pozyskiwaniem energii odnawialnej w strefie morskiej. Głównym

obszarem działalności Spółki jest produkcja:

- elementów konstrukcji stalowych morskich wież wiatrowych,

- wielkogabarytowych konstrukcji stalowych różnego przeznaczenia.

Spółka swoją działalność produkcyjną realizuje na terenie kraju.

Głównymi odbiorcami produktów i usług są spółki powiązane zlokalizowane

w Belgii.



III.  CELE STRATEGII PODATKOWEJ SPÓŁKI.

Celem strategii podatkowej spółki jest wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego, w tym przepisów UE oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych,
poprzez terminowe odprowadzanie należnych podatków na rzecz Skarbu Państwa.

Spółka, jako rzetelny podatnik, aktywnie współpracuje z organami Krajowej Administracji
Skarbowej, dochowując starań w celu zbudowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu
i komunikacji. Spółka nie angażuje się w działania mające na celu optymalizację podatkową
lub unikanie opodatkowania. Decyzje biznesowe podejmowane przez Spółkę oparte są
o przesłanki ekonomiczne.

W roku 2021 Spółka występowała jako podatnik i płatnik:

- podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatku u źródła- podatnik,

- podatku dochodowego od osób fizycznych- płatnik,

- podatku od towarów i usług-podatnik,

- podatków i danin lokalnych ( podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny
i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów )-podatnik.



IV.   INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH I PRODEDURACH DOTYCZĄCYCH 

ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 

PODATKOWEGO  I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE.

Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego jest priorytetem dla

Spółki. W tym celu Spółka podejmuje następujące działania w celu prawidłowego wypełniania

obowiązków podatkowych:

- na bieżąco weryfikuje i dokumentuje zdarzenia gospodarcze, w tym pod kątem ich skutków na wynik

podatkowy Spółki,

- reaguje na zachodzące zmiany w zakresie prawa podatkowego, w tym sposobu opodatkowania lub

podstawy opodatkowania,

- stosuje zasadę ceny rynkowej w odniesieniu do wszystkich wewnątrzwspólnotowych transakcji zgodnie

z wytycznymi OECD,

- na bieżąco weryfikuje status kontrahentów jako czynnych podatników VAT oraz rachunków bankowych

użytych w rozliczeniach z kontrahentami pod kątem ich rejestracji na tzw. białej liście podatników VAT,

z wykorzystaniem portali internetowych udostępnionych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

oraz aplikacji bankowych,

- niezwłocznie dokonuje koniecznych korekt dotyczących wcześniejszych rozliczeń podatkowych,

w szczególności deklaracji VAT i plików JPK,

- terminowo przesyła do organów skarbowych wszelkie wymagane deklaracje i informacje podatkowe,



- przestrzega terminów płatności podatków wynikających z ustaw o podatku od osób prawnych, od

osób fizycznych i podatków lokalnych,

- korzysta z płatnych portali prawno-podatkowych, w tym z dostępnego orzecznictwa sądów

administracyjnych lub organów podatkowych oraz szkoleń dla pracowników służb księgowo-

kadrowych,

- utrzymuje profesjonalne i przejrzyste relacje z organami Krajowej Administracji Skarbowej oparte na

wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności,

- stosuje własne rozwiązania w zakresie sposobu ewidencji transakcji sprzyjające ułatwieniom

w kalkulacji zobowiązań podatkowych,

- nie zawiera transakcji, których charakter wskazuje na ryzyko podatkowe lub mających na celu

agresywną optymalizację podatkową lub unikanie opodatkowania ( w tym zawierania transakcji z tzw.

rajami podatkowymi ) oraz narażenie Budżetu Państwa i budżetów lokalnych na uszczuplenie

należności publicznoprawnych,

-współpracuje z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.



V. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH

WSPÓŁPRACY W ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ.

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy

z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

VI. INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ 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 podatkowym 2021 realizowała obowiązki podatkowe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie następujących podatków:

- podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatku u źródła,

- podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatku od towarów i usług,

- podatków i opłat lokalnych.

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazywała informacji o schematach

podatkowych.



VII. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ART.11

UST.1 PKT.4, 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 RZEFCZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości na podstawie sprawozdania

finansowego spółki na dzień 31-12-2021 r. wyniosła 104.988.471,10 zł.

W związku z powyższym Spółka zobowiązana jest wykazać transakcje z podmiotami powiązanymi,

których wartość przekroczyła 5.249.423,56 zł.

Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.11a ust.1 pkt 4

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych następujące transakcje, których wartość

przekroczyła powyższy limit:

➢ Sprzedaż konstrukcji stalowych,

➢ Sprzedaż usług malowania konstrukcji stalowych,

➢ Zakup usług zarządzania od spółki matki,

➢ Zakup usług transportowych,

➢ Zakup usług spawalniczych.

Spółka przygotowuje dokumentację cen transferowych zgodnie z wymogami polskich przepisów

podatkowych w zakresie cen transferowych.



VIII. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH

RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

PODATKOWYCH PŁATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W ROZUMIENIU ART.11a UST.1

PKT 4. USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

W roku 2021 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć

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

ust.1 pkt 4 Ustawy o CIT.

IX.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 UAŁUG,

d) WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.7d ust.1 USTAWY Z DNIA 06

GRUDNIA 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (dz.U.Z 2020 POZ.722, Z PÓŻN.ZM.).

Spółka w 2021 Spółka nie składała wniosków o interpretacje w rozumieniu przepisów

przytoczonych powyżej.



X.INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ

KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

Spółka w 2021r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub

w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową.

Żary, grudzień 2022 r.


