
1 
 

Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 roku  

przez ADDIT  Sp. z o.o. („Spółka”) 

 

1. Informacja została przygotowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c 

ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.   

 

2. W swojej działalności grupa kapitałowa, do której należy Spółka, kładzie duży nacisk na 

odpowiedzialność korporacyjną, a prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych 

uważa za swoją powinność w ramach prowadzonej działalności. Spółka, jako część grupy 

kapitałowej, prowadzi swoją działalność w sposób etyczny, kierując się zasadami 

założyciela grupy kapitałowej, takimi jak uczciwość, rzetelność i transparentność.  Zarówno 

Spółka, jak i cała grupa kapitałowa dostrzegają, iż wpływy z podatków są kluczowym 

elementem w utrzymaniu ładu społecznego państwa, przyczyniają się do jego 

ekonomicznego i socjalnego rozwoju i jako takie odgrywają istotną rolę w zapewnieniu 

stabilnych struktur państwowych i społecznych. Płacenie podatków w kwotach i czasie, 

jakie wymagane są przez przepisy prawa, jest zatem istotą odpowiedzialności każdej 

jednostki i odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju wszystkich przedsiębiorstw, w tym 

Spółki. Spółka nie uchyla się od wykonywania obowiązków wynikających z prawa 

podatkowego, ponieważ ma świadomość, że tylko podmioty funkcjonujące w ramach 

struktur opartych na rządach prawa oraz w poszanowaniu dla obowiązków z niego 

wynikających, mają szanse na realny i trwały ekonomiczny wzrost.  

 

3. Spółka przestrzega polskiego prawa, skupiając szczególną uwagę na następujących 

obszarach: 

− wypełnianiu wszystkich wymogów prawnych oraz składaniu wszystkich odpowiednich 

deklaracji i informacji podatkowych i dokonywaniu wszystkich płatności podatków; 

− dążeniu do wykorzystania dostępnych ulg i zachęt podatkowych w sposób zgodny z 

celami polityki publicznej; 

− starannej analizie konsekwencji podatkowych istotnych decyzji biznesowych; 

− wdrażaniu odpowiednich procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym 

oraz zapewnieniu nadzoru nad przestrzeganiem tych procesów; 

− stworzeniu wewnętrznej struktury korporacyjnej w taki sposób, aby zapewnić, że 

Zarząd i podlegli mu pracownicy rozumieją istotne znaczenie zapewnienia 

poprawności rozliczeń podatkowych oraz środków pozwalających na osiągnięcie tego 

celu; 

− zapewnieniu istnienia regularnego dialogu pomiędzy Zarządem a osobami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie kwestiami podatkowymi. 

 

4. Uznaną przez Spółkę zasadą jest, że kwota zapłaconego podatku powinna być uczciwa, a 

prawidłowe stosowanie zasad nie powinno zasadniczo prowadzić do podwójnego 

opodatkowania lub nieodliczenia zwykłych kosztów prowadzenia działalności 
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gospodarczej.  

 

5. Spółka w 2021 roku realizowała podatkowe obowiązki publicznoprawne w zakresie: 

− podatku dochodowego od osób prawnych 

− podatku dochodowego od osób fizycznych 

− podatku od towarów i usług 

− podatku od nieruchomości 

− opłaty skarbowej. 

 

Spółka regulowała w powyższym zakresie zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne 

deklaracje i informacje podatkowe w terminach ustawowych, działając w roli podatnika 

bądź płatnika bądź wypełniając jedynie wynikające z przepisów obowiązki informacyjne. 

 

6. Spółka powzięła szereg działań i środków mających na celu zapewnienie prawidłowości 

swoich rozliczeń podatkowych, należały do nich:  

• stała współpraca z kancelarią doradztwa podatkowego 

• okresowe przeglądy podatkowe 

• coroczny przegląd kont analitycznych pod kątem kalkulacji podatku CIT 

• coroczny audyt finansowy dokonywany przez firmę audytorską 

• współpraca z działem finansowym grupy kapitałowej 

• dobór wykwalifikowanej kadry działu finansowego 

• szkolenia personelu  

• bieżący monitoring orzecznictwa, interpretacji i prasy podatkowej 

• wdrożone wewnętrzne procedury dotyczące weryfikacji kontrahentów  

• wdrożone wewnętrzne procedury dotyczące akceptacji faktur zakupowych  

• weryfikacja zawieranych umów przez kancelarie prawne i podatkowe 

• automatyzacja procesów z zakresu rachunkowości i rozliczeń 

• elektroniczna archiwizacja dokumentów o znaczeniu podatkowym 

• stałe doskonalenie systemu finansowo-księgowego SAP.  

 

7. Spółka nie uczestniczyła w żadnej dobrowolnej formie współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie 

w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej, nie identyfikując 

wewnętrznie zaistnienia takiej potrzeby. 

 

8. Spółka nie zidentyfikowała transakcji obligujących ją do składania informacji 

o schematach podatkowych (MDR). 
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9. Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość 

obligowałaby ją do sporządzenia dokumentacji podatkowej do takich transakcji.  

 

10. Spółka nie podejmowała i nie planuje podejmować działań restrukturyzacyjnych 

mających wpływ na jej zobowiązania podatkowe.  

 

11. Spółka nie uzyskała w roku podatkowym 2021 interpretacji indywidualnych, WIT, WIA, 

WIS oraz nie składała wniosków o ich wydanie, Spółka nie składała również wniosków 

o wydanie interpretacji ogólnych. 

 

12. Spółka nie prowadziła w 2021 roku rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę lub 

zarząd na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

 


