Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez
BISPOL sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Niniejszy dokument stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez
BISPOL sp. z o.o. w roku podatkowym 2020, sporządzona w celu realizacji przez Spółkę
obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych”).
Bispol to wiodący producent świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy w Europie. Jesteśmy
firmą rodzinną, istniejącą na rynku od 1993 roku. Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest
w południowo-wschodniej części Polski. Mając ponad 25 lat doświadczenia nieustannie
rozwijamy się i doskonalimy we wszystkich obszarach naszej działalności. Jako Firma staramy
się być blisko swoich pracowników, klientów i konsumentów stawiając na przyjazne
i długofalowe relację. Tworzymy produkty z myślą o ludziach i ich potrzebach dbając przy tym
o środowisko i otoczenie społeczne. Oferujemy przemyślane rozwiązania w zakresie marek
własnych.
Celem realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej jest rzetelne i systematyczne
realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz o dobrowolnych
formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
1.1. Stosowane procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywania obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe
wykonanie.
Zarząd Spółki podejmuje usystematyzowane i adekwatne działania w celu
zapewnienia właściwej kontroli organizacji procesu kalkulacji zobowiązań
podatkowych i prawidłowego oraz terminowego wypełniania zobowiązań
podatkowych określonych przepisami prawa podatkowego.
Strategia podatkowa Spółki określa reguły i procesy, które zmierzają do zapewnienia
dochowania należytej staranności w procesie kalkulacji zobowiązań podatkowych,
w tym również w zakresie wykonywania przez podatnika obowiązków płatnika oraz
innych przewidzianych przepisami prawa podatkowego. W roku 2020, jak i w latach
wcześniejszych, Spółka nie podejmowała działań mających na celu unikanie
opodatkowania lub nieuzasadnione zmniejszanie obciążeń podatkowych.
W 2020 roku stosowane były procesy, procedury zapewniające prawidłowe
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
a w szczególności Spółka zaimplementowała raportowanie dotyczące zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego:
- raportowania schematów podatkowych MDR
- raportowanie cen transferowych.
Pracownicy odpowiedzialni za proces rozliczeń podatkowych posiadają niezbędną
wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe wykonywanie przez Spółkę
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na znaczącą
dynamikę prawa podatkowego, pracownicy odpowiedzialni za realizację obowiązków

podatkowych kierowani są na szkolenia mające na celu aktualizację i rozwój
posiadanej wiedzy podatkowej.
W przypadku ewentualnego ryzyka podatkowego Spółka współpracuje
z zewnętrznymi kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi.
1.2. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej.
W roku podatkowym Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawarła umowy
o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).
2. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na
terytorium Polski w raz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
Spółka podejmuje wszelkie środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania
się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez:
- identyfikację zdarzeń, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
- weryfikuje na bieżąco obowiązki związane z kalkulacją zobowiązań podatkowych,
- składa wymagane deklaracje podatkowe, zeznania, oświadczenia oraz informacje,
do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
- prowadzi niezbędne ewidencje, rejestry,
- sporządza dokumentację cen transferowych dotyczącą transakcji z podmiotami
powiązanymi,
- monitoruje zgodnie z art. 86a Ordynacji Podatkowej występowanie schematów
podatkowych i konieczność ich raportowania.
W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w zakresie:
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku od towarów i usług,
- podatku u źródła (WHT),
- podatku od nieruchomości.
W roku podatkowym Spółka korzystała ze zwolnień, w związku z prowadzeniem
działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwoleń i decyzji
o wsparciu.
W roku podatkowym 2020 r. Spółka nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych lub
podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych.

3.1. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 4 updop, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi
rezydentami podatkowymi.
Ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki jest sprawozdanie
finansowe za 2020 r.
W 2020 r. suma wartości transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Transakcje te obejmowały:
- zakup i sprzedaż usług,
- zakup i sprzedaż budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego.
3.2 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 updop.
Spółka w roku podatkowym nie podejmowała oraz nie planowała działań
restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
Spółki lub podmiotów powiązanych.
4. Informacje o złożonych przez Spółę wnioskach:
4.1. Wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej - w 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej
interpretacji podatkowej.
4.2. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowej – w 2020 r. Spółka nie składała wniosków o interpretację przepisów prawa
podatkowego.
4.3. Wiążącej informacji skarbowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od
towarów i usług – w 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej
informacji skarbowej,
4.4. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku
akcyzowym – w 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej.
5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
W 2020 r. 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 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

