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 Informacja o realizowanej strategii podatkowej KAMPOL-FRUIT Sp. z o.o.  

za rok podatkowy trwający od 01.06.2020 do 31.05.2021. 

 

 

I. Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 

ich prawidłowe wykonanie 

 

Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i działający zarówno w charakterze 

podatnika oraz płatnika poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami 

prawa podatkowego, w oparciu o poniższe dokumenty: 

1. Polityka rachunkowości 

2. Regulamin pracy 

3. Regulamin wynagrodzeń 

4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

5. Instrukcja kasowa 

6. Instrukcja obiegu dokumentów 

7. Procedura magazynowania 

8. Księga systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 

9. Procedura nadzoru nad dokumentami 

10. Procedura reklamacji 

 

II. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W roku podatkowym Spółka nie była stroną dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej. 
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III. 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 

 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie z 

przepisami prawa. 

W dokumentowanym okresie, w związku z zawieszeniem terminów przekazywania informacji  

i zawiadomień o schematach podatkowych MDR z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, Spółka nie dokonywała zgłoszeń informacji 

MDR do Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. 

 

IV. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 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 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W roku podatkowym Spółka przeprowadziła następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów: 

1. Zakup surowców dla potrzeb produkcji  

2. Zakup towarów 

 

V. 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 

 
W dniu 1 lipca 2020r., Spółka stała się właścicielem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPOW  

w Rykach, stanowiącą wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie jednostkę, zdolną do 

prowadzenia działalności gospodarczej w sposób samodzielny. 
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VI. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 

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

 

W roku podatkowym Spółka nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o 

której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 

 

W roku podatkowym Spółka nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

 

VIII. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 

o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług 

 

W roku podatkowym Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, dotyczący 

właściwego kodu CN oraz stawki VAT. 

 

IX. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie 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.) 

 

W roku podatkowym Spółka nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
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X. 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 

 

W Roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w państwach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11j ust. 2 ustawy o CIT 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


