
 

Informacja o realizowanej strategii 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Biofeed Sp. z o.o. (dalej: Spółka) została 
sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uCT), w myśl którego wybrani podatnicy są obowiązani do 
sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 
podatkowy. 

Jak wynika art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 uCIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników 
dotyczy: 

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; 
2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku 

podatkowym, poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej 
wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu 
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. 

Z uwagi na spełnienie drugiego z warunków oraz obowiązku wynikającego z art. 27c ust 4 uCIT, z którego wynika, 
że podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku 
polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca 
następującego po zakończeniu roku podatkowego, Spółka niniejszym publikuje informacja o realizowanej strategii 
podatkowej za rok podatkowy trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. 

Zakres informacji, jaki Spółka zobligowana jest podać do publicznej wiadomości, został uregulowany w art. 27c ust 
2 uCIT  i obejmuje z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności: 

1) informacje o stosowanych przez podatnika: 
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, 
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) informacje odnośnie do 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, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

3) informacje o: 
a) 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, 

b) 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, 

4) 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 usług, 
d) 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.), 
5) 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 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

1) Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 
ich prawidłowe wykonanie 

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową określającą 
formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. 



Skutki podatkowe podejmowanych przez Spółkę decyzji nie mają dla Spółki kluczowego znaczenia. Spółka skupia 
się na realizacji celów ekonomicznych, wszystkie transakcje mają charakter biznesowy i nie są motywowane 
kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.  

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. 

2) Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowy trwającym od 1.01.2020 r. do 31.12.2010 r. Spółka nie stosowała dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.  

3) Informacje odnośnie do 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, z podziałem na podatki, których dotyczą 

Ramy prawne działalności Spółki określają powszechnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawa, w przypadku 
pełnienia funkcji podatkowej obejmują one w szczególności: 

• ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 
• ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 
• ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; 
• ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
• ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
• ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; 
• ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 
• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Kluczowe obszary obciążeń podatkowych Spółki to CIT, VAT. 

W roku podatkowym trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej. 

4) 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 

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. nie zawierała takich transakcji. 

5) 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 

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. nie planowała ani nie podejmowała działań 
restrukturyzacyjnych mogących mieć bezpośredni wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub 
podmiotów powiązanych. 

6) 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 usług, 
d) 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.) 

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. nie wnioskowała o: 

o wiążące informacje stawkowe. 

 



 
7) 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 

Spółka nie zawiera transakcje z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowy lub z podmiotami, które w jej ocenie 
mogą mieć związek z takimi podmiotami. 


