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Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację nałożonego na spółkę Indykpol
S.A. (dalej: Spółka) obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”, tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1800 ze zm.).
Indykpol S.A. jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach
przekraczających 50 mln EUR osiągniętych w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 grudnia
2020 r. zobowiązana jest do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii
podatkowej za 2020 r., zawierającej informacje określone w art. 27c ust. 2 ustawy CIT.
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przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD – 10.12.Z).

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przetwarzanie i konserwowanie mięsa
z drobiu (PKD – 10.12.Z). Prawie 30-letnie doświadczenie w zakresie chowu oraz technologii
obróbki i przetwórstwa drobiu, sprawia, że Spółka należy do grona liderów branży. Spółka jest
aktualnie czołowym producentem mięsa indyczego w Polsce. Dobra znajomość branży oraz
skuteczne i efektywne zarządzanie Spółką przyczyniły się do dynamicznego rozwoju i osiągnięcia
obecnej pozycji rynkowej.
Dzięki ogólnopolskiej sieci dystrybucji Spółka oferuje swoje produkty na terenie całego kraju,
ponadto jest uznanym eksporterem mięsa i przetworów drobiowych. Wieloletnie doświadczenie
Spółki w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi oraz strategii
marketingowej jest wykorzystywane w rozwoju Grupy Indykpol. Zakład w Olsztynie prowadzi ubój
i dzielenie indyków oraz produkuje przetwory z mięsa drobiowego.
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Realizacja strategii podatkowej
1.

Informacje o stosowanych przez Indykpol S.A. procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

Spółka wskazuje, że stosuje procesy i procedury dotyczące wykonywania obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
Spółka bowiem stawia sobie za cel m.in. prawidłowe opodatkowanie wypracowanego zysku,
zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej. W Spółce wdrożono procedury w zakresie
zarządzania procesem kalkulacji podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań,
informacji i deklaracji podatkowych, tj.:


Procedura wewnętrzna zarządzania ryzykiem podatkowym – odpowiedzialności karnej
skarbowej (Procedura KKS),



Procedura wewnętrzna przeciwdziałająca niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych (Procedura MDR),

Spółka sporządziła również wewnętrzny dokument opisujący stosowane zasady strategii
podatkowej w Spółce obejmujący 2020 r.
2.

Informacje o stosowanych przez Indykpol S.A. dobrowolnych formach współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej:

Spółka w roku podatkowym 2020 nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej.
3.

Informacje odnośnie realizacji przez Indykpol S.A. 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:

Spółka podejmuje następujące działania w celu realizacji obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:


dochowuje należytej staranności w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, w tym
w zakresie terminowego składania deklaracji podatkowych, plików JPK VAT oraz w
zakresie terminowych wpłat wszystkich podatków, w szczególności:


w ustawowym terminie płaci miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych, jeżeli są należne,



w ustawowym terminie wpłaca podatki lokalne,



pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
w ustawowym terminie przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,



w ustawowym terminie płaci roczny podatek dochodowy od osób prawnych,



składa w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe
z tego tytułu, ewentualnie wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne
okresy rozliczeniowe lub o zwrot na rachunek bankowy,
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na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz
nierezydentów i, jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu
podatkowego podatek u źródła.



korzysta z ulg podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu, że ulgi te nie są
wykorzystywane do celów sprzecznych z przepisami podatkowymi;



uczciwie oraz profesjonalnie współpracuje w organami podatkowymi w przypadku
ewentualnych sporów podatkowych czy niepewności co do interpretacji przepisów
podatkowych;



stosuje rynkowe ceny i zasady w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółka
monitoruje i sporządza dokumentację cen transferowych i wszelkie obowiązki z tym
związane;



na bieżąco dokonuje analizy występowania schematów podatkowych.

Spółka posiada wdrożoną procedurę wewnętrzną przeciwdziałającą niewywiązywaniu się
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Spółka w 2020 r. nie podejmowała działań/transakcji, w stosunku do których można by uznać, iż
byłyby one podejmowane w celu uzyskiwania korzyści podatkowej ani nie identyfikowała
szczególnych cech rozpoznawczych czy innych szczególnych cech rozpoznawczych i które tym
samym mogłyby zostać zakwalifikowane jako schemat podatkowy. Spółka nie występowała w roli
promotora, korzystającego ani wspomagającego.
W związku z tym w 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego i tym
samym nie miała obowiązku przekazywać informacji o schematach podatkowych do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
4.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy 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:

Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy 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.
Wywiązując się z powyższego obowiązku Spółka informuje, że w 2020 r. realizowała następujące
transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:


transakcja pomiędzy Spółką a Rolmex S.A. (głównie sprzedaż wyrobów),



transakcja pomiędzy Spółką a Nutripol Sp. z o.o. (głównie zakup paszy),



transakcja pomiędzy Spółką a Zdrowy Drób Sp. z o.o. (głównie zakup piskląt, żywca
indyczego).

Indykpol S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000037732, NIP: 7390202056,
REGON: 510523536, e-mail: sekretariat@indykpol.pl, strona internetowa: www.indykpol.pl

5.

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Indykpol S.A. działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika
lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT:

Spółka w 2020 r. nie podejmowała, żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ
na wysokość własnych zobowiązań podatkowych, ani na wysokość zobowiązań podmiotów
powiązanych.
6.

Informacje o złożonych przez Indykpol S.A. wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacji przepisów
prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 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 2020 r.:

7.



nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art.
14a § 1 Ordynacji podatkowej,



składała wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
o

wniosek dotyczący możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wydatków związanych z wdrożeniem programu motywacyjnego (dotyczy podatku
CIT),

o

wniosek dotyczący form potwierdzenia odbioru faktury korygującej (dotyczy
podatku VAT),

o

wniosek dotyczący obowiązku wystawienia faktury na rzecz rolnika ryczałtowego
(dotyczy podatku VAT),



składała wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący właściwej stawki dla towaru – „chrząstka”



nie składała wniosków o wydanie 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).

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 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych 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 wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust.
2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Spółka wskazuje jedynie, iż w 2020 r. dokonywała płatności
na rzecz kontrahenta z Hongkongu dotyczących wsparcia przy sprzedaży produktów na rynku
chińskim.
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