Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2020 zgodnie z art. 27 c ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021 poz.1800 z późn. zm.)
1a. Podejście do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
PHU JAGR Sp.z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego MF
kwestie podatkowe traktuje jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie
podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa traktuje jako należny zwrot części
zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.
Pracownicy zatrudnieni w dziale finansowo – księgowym, a także w innych działach dokładają
wszelkich starań by podatki były płacone terminowo i w odpowiedniej wysokości. Pracownicy
zajmujący się podatkami posiadają odpowiednie kwalifikacje i szkolą się by jak najrzetelniej
wykonywać powierzone im obowiązki. Nad całością procesów czuwa Dyrektor Finansowy i Główna
Księgowa. Korzystamy ze wsparcia Biegłego Rewidenta w zakresie poprawności rozliczania podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT.
PHU JAGR Sp.z o.o. posiada m.in. procedury oraz instrukcje, które obejmują ramy wewnętrznego
nadzoru podatkowego:
- określenie polityki firmy w tym strategii podatkowej, w tym odniesieniu do poszczególnych
podatków,
- odpowiedzialności poszczególnych osób i podział ról oraz uprawnień,
- obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych i odprowadzania
podatków,
- należytej staranności w VAT,
- weryfikacji kontrahentów
- systemy i procesy, które wdrażają te ramy od strony praktycznej (systemy IT) / archiwizacja.

1b. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczenia któregokolwiek z podatków Główna Księgowa lub
Dyrektor Finansowy PHU JAGR Sp.z o.o. wyjaśniają telefonując do opiekuna w Urzędzie Skarbowym
lub na Krajową Informację Podatkową. Mogą też zwrócić się o wydanie stosownej interpretacji do
KAS. PHU JAGR Sp.z o.o. nie ma zawartej umowy o współdziałaniu z Szefem KAS.
2. Realizacja 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
PHU JAGR Sp.z o.o. jest płatnikiem:
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku VAT,
- podatku gruntowego,
- podatku od nieruchomości,- podatku od środków transportu.
PHU JAGR Sp.z o.o. składa terminowo przewidziane prawem deklaracje podatkowe oraz uiszcza
daniny publiczne. Z ulg i zwolnień podatkowych korzysta jedynie w granicach przewidzianych
przepisami prawa.
W 2020 roku PHU JAGR Sp.z o.o. nie składała żadnych schematów podatkowych MDR.
3a. transakcje 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
PHU JAGR Sp.z o.o. prowadzi transakcje jednorodne kupna sprzedaży z podmiotami powiązanymi
jednak w 2020 roku transakcje te nie przekroczyły 5 % sumy bilansowej.

3b. planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11
a ust. 1 pkt 4
Podanie tej informacji stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. PHU JAGR Sp.z o.o. jest dużym
podmiotem, którego marka jest uznana i rozpoznawalna na rynku krajowym dlatego też zwracają się
do niej różne podmioty z propozycją współpracy lub włączenia się w struktury PHU JAGR Sp.z o.o.
4a. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o
której mowa w art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej
Nie były składane.
4b. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej
Nie były składane.
4c. Informacje o wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42 a ustawy i podatku od
towarów i usług
Nie były składane.
4a. Informacje o wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7 d ust. 1 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.)
Nie były składane.
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
PHU JAGR Sp.z o.o. nie rozlicza podatków w żadnym z krajów zaliczanych do rajów podatkowych.

