Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020
I.

Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy
2020

Odpowiedzialny podatnik
TASOMIX Sp. z o.o. uważa, że płacenie podatków jest integralną częścią odpowiedzialności firmy wobec
społeczeństwa. W związku z tym, nie stosujemy niestandardowych struktur podatkowych, które mają
na celu unikanie opodatkowania, nie mają treści komercyjnej lub nie są zgodne z duchem lokalnego
lub międzynarodowego prawa podatkowego. TASOMIX Sp. z o.o. jest częścią Grupy ForFarmers, która
to Grupa nie posiada żadnych firm zlokalizowanych w krajach uznawanych przez OECD za raje
podatkowe.
Niniejszy dokument zawiera więcej informacji na temat polityki podatkowej, zasad, zarządzania
ryzykiem i wiedzy podatkowej TASOMIX Sp. z o.o.
Polityka podatkowa
TASOMIX Sp. z o.o. ma świadomość swojej odpowiedzialnej roli i pozycji w społeczeństwie, a to
determinuje jego stosunek do polityki podatkowej. Posiadamy ustalone zasady (patrz niżej), które w
naszej ocenie są zgodne z tym, jak powinien postępować odpowiedzialny podatnik. Zasady te
uwzględniają interesy różnych interesariuszy, takich jak klienci, udziałowcy, pracownicy, organy
podatkowe, regulatorzy i ogół społeczeństwa. W tym zakresie celem TASOMIX jest prowadzenie
otwartego dialogu ze wszystkimi interesariuszami, w tym z organami podatkowymi.
TASOMIX ma na celu zapłacenie odpowiedniej kwoty podatku we właściwym czasie, od osiągniętych
zysków. Traktujemy wypełnianie swoich zobowiązań podatkowych jako element tworzenia
długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.
Szeroko rozumiana troska o otoczenie jest jednym z fundamentów „Build to Grow”,
czyli kompleksowego dokumentu opisującego kierunki rozwoju i założenia co do funkcjonowania
Grupy ForFarmers na przestrzeni kolejnych 5 lat. „Build to grow 2025” stawia na zrównoważony rozwój
i niskoemisyjną infrastrukturę. Spółka dzieli się wypracowanym dochodem i wspiera istotne inicjatywy
społeczne oraz prowadzi odpowiedzialną politykę finansową. Realizacja powyższej wizji w obszarze
podatków oznacza dbałość o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków
nakładanych przepisami prawa podatkowego tak, aby TASOMIX miał swój wkład w zapewnienie
środków publicznych na umożliwienie lub wsparcie realizacji istotnych społecznie inicjatyw. W tym celu
TASOMIX utrzymuje wysokie standardy realizacji obowiązków podatkowych.
Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i terminowe regulowanie należności
publicznoprawnych są kluczowymi wartościami TASOMIX. Spółka nie podejmuje działań z zakresu
tzw. optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą powodować
zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalny budżet gminy na nienależne
uszczuplenie należności publicznoprawych.
Podejście spółki do rozliczeń podatkowych opiera się na wnikliwej weryfikacji konsekwencji
podatkowych działań biznesowych i niepodejmowaniu inicjatyw ryzykownych podatkowo.
TASOMIX posiada rozwiązania technologiczne, a także wdrożony podział kompetencji umożliwiający
prawidłową realizację funkcji podatkowej. Spółka wprowadziła procedury wewnętrzne mające na celu
identyfikowanie i ograniczanie ryzyk podatkowych.
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II.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za
w TASOMIX Sp. z o.o. – zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT

rok

podatkowy

2020

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”) TASOMIX Sp. z o.o. prezentuje
informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2020 r.
i zakończył się 31 grudnia 2020 r.

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających
ich prawidłowe wykonanie.
W TASOMIX Sp. z o.o. funkcjonuje szereg procesów i procedur wewnętrznych dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków podatkowych, w tym w szczególności zasady m.in.:
•
•
•
•
•

•
•

zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych
zapewnienia jednolitej polityki podatkowej i uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa
podatkowego w zakresie opiniowania i zatwierdzania transakcji gospodarczych,
zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego TASOMIX Sp. z o.o.,
zapewnienia poprawnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz właściwego
stosowania przepisów podatkowych w bieżącej działalności gospodarczej,
sporządzania deklaracji oraz obliczania wysokości zobowiązań podatkowych
z tyt. poszczególnych podatków, do których składania i wpłacania zobowiązany jest TASOMIX
Sp. z o.o.,
przygotowania dokumentacji podatkowej dla celów cen transferowych,
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych.

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej
TASOMIX Sp. z o.o. nie uczestniczył w 2020 roku w żadnej formie współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej.
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3. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
W 2020 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w szczególności w zakresie następujących podatków:
1) Podatek dochodowy od osób prawnych:
Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z działalnością
prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka dokłada najwyższych starań w celu
wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych
deklaracji oraz informacji podatkowych i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek
dochodowy.
Spółka terminowo (tj. do końca grudnia 2021) sporządzi dokumentację cen transferowych oraz złoży
oświadczenie potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną
dokumentacją cen transferowych za rok 2020 zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby
pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.
Suma przychodów podatkowych Spółki z zysków kapitałowych i z innych źródeł przychodu w roku
podatkowym wyniosła 457,8 mln zł, podatek należny wyniósł 3,2 mln zł.
Dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegały
opodatkowaniu tylko w Polsce. TASOMIX Sp. z o.o. nie prowadził działalności i nie osiągał dochodów
za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które umożliwiałyby unikanie opodatkowania.
2) Podatek od towarów i usług – Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje
podatkowe (VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, JPK_V7M) i dokonywała wpłat podatku zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
3) Podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka była płatnikiem podatku dochodowego
od osób fizycznych w 2020 r. Spółka składała deklaracje podatkowe PIT-4R i dokonywała
wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
4) Podatek od nieruchomości - Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości w 2020 r.
Spółka składała deklaracje podatkowe (DN-1) i dokonywała wpłat podatku zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
5) Opłata środowiskowa - na Spółce ciążył obowiązek zapłaty opłaty środowiskowej. Spółka
składała informacje w sprawie opłaty środowiskowej i dokonywała wpłat zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
6) Podatek od środków transportu - Spółka w 2020 r. była podatnikiem podatku od środków
transportowych. Spółka składała deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1
i dokonywała wpłat zgodnie z odpowiednimi przepisami.
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa – Spółka wpłacała podatek
od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową w związku z czynnościami
dokonywanymi w 2020 r.
Łącznie za okres przypadający na rok podatkowy 2020 Spółka zapłaciła ponad 5,6 mln zł z tytułu
wskazanych powyżej należnych podatków i opłat (wraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych).
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4. Informacja 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 nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
w 2020 roku.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
o CIT, 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 2020 r. Spółka przeprowadziła następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu ww. przepisów:
Sprzedaż paszy i komponentów paszowych: 11,2 mln zł
Zakup paszy, materiałów do produkcji oraz koszty wsparcia centralnego: 6,0 mln zł
Zakup usługi produkcji paszy: 3,0 mln zł

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT W 2020 r.
Spółka nie była stroną działań restrukturyzacyjnych, o których mowa powyżej.

7. Informacje o złożonych przez Spółkę 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 i 1747).
W 2020 roku spółka złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w artukule 14b Ordynacji podatkowej w zakresie podatku od czynności
cywilnoprawnych.
Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej
informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej.
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8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 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.
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych terytoriów
lub krajów.
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