ABRAMCZYK Sp. z o.o.
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
w roku podatkowym trwającym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wykaz skrótów
Skrót

Nazwa

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 217 ze zm.)

CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych

PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych

VAT

Podatek od towarów i usług

Abramczyk, Spółka

ABRAMCZYK Sp. z o.o.

Szef KAS

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

MDR

Mandatory Disclosure Rules obowiązki związane z przekazywaniem
(raportowaniem) do Szefa KAS informacji o schematach
podatkowych

Informacje wstępne
Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie obowiązku
określonego w art. 27c ustawy o CIT, zgodnie z którym informację o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy zobowiązani są sporządzać i podawać do publicznej wiadomości m.in. podatnicy CIT,
u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50
mln euro. Z uwagi na to, że wartość przychodów Spółki przekracza ww. próg, Spółka sporządziła i podaje
do informacji niniejsze sprawozdanie o realizowanej strategii podatkowej.
Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia i zakończył się
31 grudnia 2020 r.
O Spółce
Spółka prowadzi oparte na tradycji i rodzinnych wartościach polskie przedsiębiorstwo, spełniające
najwyższe standardy jakości oferowanych produktów natury, będąc europejskim liderem w swojej
branży.
Od ponad 27 lat Spółka dostarcza konsumentom mrożone i świeże ryby oraz owoce morza z całego
świata. Kompleks przetwórni Spółki jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Dzięki wieloletnim
relacjom z przedsiębiorstwami połowowymi na całym świecie Spółka jest w stanie zapewnić atrakcyjny
produkt w przystępnej cenie. Działa w międzynarodowym środowisku, a nad przebiegiem współpracy z
dostawcami czuwa grono wykwalifikowanych specjalistów w biurach handlowych na różnych
kontynentach.
Spółka jest stałym partnerem sieci handlowych. Nieustannie współpracuje także z największymi
dystrybutorami i hurtowniami w Polsce. Produkty Spółki dostępne są w ponad 10 000 sklepów na terenie
całego kraju, ale również eksportowane do niemal połowy innych krajów europejskich.
Dzięki stale unowocześnianemu parkowi maszynowemu, pracom badawczo-rozwojowym oraz
badaniom marketingowym Spółka oferuje swoim odbiorcom w Europie najnowocześniejsze formy
pakowania i koncepcje produktowe zarówno wśród mrożonych, jak i świeżych ryb i owoców morza.

1. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie, dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi, złożonych przez
podatnika wnioskach o wydanie informacji podatkowych
1.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe
Spółka, w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego jak i
zapewnienia prawidłowego zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego oraz ich zgodną z prawem realizację posiada i stosuje, dostosowane do wielkości jak i
struktury Spółki procedury i procesy podatkowe, tj.:
1. Strategię obejmującą politykę podatkową Spółki, zasady zarządzania ryzkiem podatkowym,
stosunek do planowania podatkowego oraz relacje z organami podatkowymi;
2. obowiązujące w Spółce procedury i procesy podatkowe stanowiące doprecyzowanie zasad
wynikających z niniejszej Strategii w odniesieniu do wybranych szczegółowych obowiązków
podatkowych Spółki oraz obszarów jej działalności jak i obejmujące różnorodne czynności mające
związek z procesem rozliczeń podatkowych, zarówno spisane jak i niespisane. Procedury obejmują:
a) Właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie
obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych.
b) Właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach
podatkowych.
c) Właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych
zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych
pism.
d) Właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków.
e) Właściwe kwalifikowanie stron zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na
obowiązki oraz zobowiązania podatkowe.
f)

Właściwe kwalifikowanie przedmiotu zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na
obowiązki oraz zobowiązania podatkowe.

g) Właściwe kwalifikowanie okoliczności zdarzeń gospodarczych w zakresie w jakim wpływa to na
obowiązki oraz zobowiązania podatkowe, w tym weryfikacja kontrahentów.
h) Właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych bezpośrednio przepisami
prawa podatkowego.
i)

Właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych pośrednio przepisami
prawa podatkowego, lecz wpływających na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego
wywiązania się z obowiązków podatkowych.

j)

Inne niezbędne, niespisane ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory
zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań
podatkowych.

1.2. Umowa o współdziałanie z Szefem KAS
Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

2. Wybrane, podstawowe obowiązki Spółki w Polsce wynikające z przepisów prawa podatkowego, w
tym MDR
2.1. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj podatku

Informacja czy Spółka uiszcza podatek

Podatnik

TAK

Płatnik

TAK

Podatnik

NIE

Płatnik

TAK

CIT
Podatki
bezpośrednie
PIT
VAT

TAK

AKCYZA

NIE

CŁO

TAK

PCC

NIE

Podatek od nieruchomości

TAK

Podatek od środków transportowych

TAK

Podatek leśny

NIE

Podatek rolny

NIE

-

NIE

Podatki pośrednie

Podatki lokalne

Inne

2.2. MDR
Informacja o przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w roku podatkowym
objętym informacją z realizacji Strategii podatkowej, w które zaangażowana była Spółka jako promotor,
korzystający lub wspomagające z podziałem na podatki

W 2020 r. Spółka nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych.

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy
bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych
w roku podatkowym objętym niniejszą informacją z realizacji Strategii podatkowej

Transakcji dokonywane
przez Spółkę z podmiotami
powiązanymi o wartości
przekraczającej 5% sumy
bilansowej

Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji
Strategii podatkowej, nie uczestniczyła w transakcjach z podmiotami
powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej.

Informacje o planowanych
lub podejmowanych
działaniach
restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub jej
podmiotów powiązanych

Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość jej zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych.

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych,
indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących
informacji akcyzowych (WIA)
4.1. Ogólne interpretacje podatkowe
Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej w roku podatkowym,
którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.

4.2. Indywidualne interpretacje podatkowe
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej Spółka nie
złożyła żadnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

4.3. Wiążące informacje stawkowe (WIS)
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej, Spółka
złożyła wnioski o wydanie następujących 22 wiążących informacji stawkowych w odniesieniu do
klasyfikacji produkowanych lub nabywanych przez nią towarów:

Data wydania

Sygnatura

Przedmiot wniosku

Rozstrzygnięcie organu

02-07-2020 r

0112-KDSL22.450.377.2020.1.AG

Towar – Mieszanka skorupiaków
i mięczaków morskich

02-07-2020 r

0112-KDSL22.450.376.2020.1.AS

Towar – Mieszanka owoców Wydanie wiążącej informacji
morza
stawkowe (WIS)

02-07-2020 r

0112-KDSL22.450.380.2020.1.IP

Towar – Karton zbiorczy 13 szt. Wydanie wiążącej informacji
opakowań
jednostkowych
stawkowe (WIS)
pociętych bloków z filetów z
Mintaja obsypanych panierką

13-07-2020 r

0112-KDSL11.450.444.2020.1.SJ

Towar – Mieszanka Owoców Wydanie wiążącej informacji
morza z surimi
stawkowe (WIS)

27-07-2020 r.

0112-KDSL12.450.331.2020.1.BR

Towar – Mieszanka owoców Wydanie wiążącej informacji
morza
stawkowe (WIS)

10-07-2020 r.

0112-KDSL22.450.386.2020.1.EZ

Towar – Mieszanka owoców Wydanie wiążącej informacji
morza
stawkowe (WIS)

26-06-2020 r.

0112-KDSL11.450.464.2020.1.MJ

Towar – pocięcie bloków z filetów Wydanie wiążącej informacji
z Mintaja obsypane panierką
stawkowe (WIS)

23-06-2020 r.

0112-KDSL11.450.445.2020.1.OA

Towar – Kałamarnica Humboldta Wydanie wiążącej informacji
krążki w cieście
stawkowe (WIS)

Wydanie wiążącej informacji
stawkowe (WIS)

23-06-2020 r.

0112-KDSL11.450.459.2020.1.RW

Towar – Panierowane krewetki Wydanie wiążącej informacji
Vannamei
(gotowane)
z
stawkowe (WIS)
dodatkowym sosem chili

15-06-2020 r.

0112-KDSL21.450.442.2020.1.MK

Towar – Karton zbiorczy Wydanie wiążącej informacji
opakowań
jednostkowych
stawkowe (WIS)
pociętych bloków z Mintaja

15-06-2020 r.

0112-KDSL21.450.424.2020.1.SS

Towar
–
Krewetka
biała Wydanie wiążącej informacji
Vannamei z sosem słodkostawkowe (WIS)
kwaśnym

15-06-2020 r.

0112-KDSL21.450.417.2020.1.SS

Towar – Ślimaki winniczki po Wydanie wiążącej informacji
burgundzku
stawkowe (WIS)

17-07-2020 r.

0112-KDSL12.450.390.2020.2.PR

Towar – jeden karton zbiorczy Decyzja – odmowa wydania
zawierający 11 szt. mieszanki wiążącej informacji stawkowej
owoców morza z Surimi + 11 szt.
krewetek
w
opakowaniach
jednostkowych

27-07-2020 r.

0112-KDSL21.450.457.2020.2.MC

Towar – karton zbiorczy Decyzja – odmowa wydania
zawierający 8 szt. mieszanki wiążącej informacji stawkowej
owoców morza + 8 szt. krewetek
w opakowaniu jednostkowym

27-07-2020 r.

0112-KDSL22.450.403.2020.2.ZD

Towar – jeden karton zbiorczy Decyzja – odmowa wydania
zawierający 6 szt. mieszanki wiążącej informacji stawkowej
owoców morza + 6 szt. krewetek
w opakowaniu jednostkowym

21-07-2020 r.

0112-KDSL11.450.440.2020.1.AK

Towar – Dorsz w sosie po Postanowienie
–
odmowa
Azjatycku oraz Dorsz w sosie po wszczęcia postępowania
włosku

21-07-2020 r.

0112-KDSL1Towar – Paluszki SURIMI
1.450.449.2020.1.MW

Postanowienie
–
odmowa
wszczęcia postępowania

16-07-2020 R. 0112-KDSL21.450.409.2020.1.AP

Towar – Dorsz w sosie po Postanowienie
–
odmowa
Azjatycku oraz Dorsz w sosie po wszczęcia postępowania
włosku

29-06-2020 r.

0112-KDSL12.450.342.2020.1.ISN

Towar – Polędwica dorsza Postanowienie
–
odmowa
atlantyckiego lub polędwica wszczęcia postępowania
dorsza czarnego

29-06-2020 r.

0112-KDSL12.450.374.2020.1.AP

Towar – ryba po azjatycku oraz Postanowienie
–
odmowa
ryba po włosku
wszczęcia postępowania

30-06-2020 r.

0112-KDSL21.450.407.2020.1.AS

Towar – krewetki po hiszpańsku z Postanowienie
–
odmowa
masełkiem chili i suszonymi wszczęcia postępowania
pomidorami lub krewetki po
włosku z masełkiem paprykowoczosnkowym

29-06-2020 r.

0112-KDSL12.450.359.2020.1.JN

Towar – porcja z fileta dorsza Postanowienie
–
odmowa
atlantyckiego lub porcja z fileta wszczęcia postępowania
dorsza czarnego

4.4. Wiążące informacje akcyzowe (WIA)
Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w roku podatkowym,
którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową
Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz.
599) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600).
Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących
krajach oraz terytoriach:
1)Księstwo Andory;
2)Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
3)Antigua i Barbuda;
4)Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
5)Królestwo Bahrajnu;
6)Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej;
7)Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
8)Wspólnota Dominiki;
9)Grenada;
10)Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
11)Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
12)Republika Liberii;
13)Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
14)Republika Malediwów;
15)Republika Wysp Marshalla;
16)Republika Mauritiusu;
17)Księstwo Monako;
18)Republika Nauru;
19)Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
20)Republika Panamy;
21)Niezależne Państwo Samoa;
22)Republika Seszeli;
23)Saint Lucia;
24)Królestwo Tonga;
25)Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów
Zjednoczonych;
Vanuatu.
W26)Republika
roku podatkowym
poprzedzającym sporządzenie niniejszej informacji z realizacji Strategii podatkowej
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję wymienionych powyżej, niemniej jednak zawarła transakcję dotyczycącą nabycia towarów
handlowych z podmiotem z siedzibą w Hongkongu.

