Inter Europol S.A.
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
za rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2020 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
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Wstęp

Inter Europol S.A. (dalej: “Spółka”, “Inter Europol”) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
o przychodach przekraczających 50 mln EUR1 osiągniętych w roku finansowym (podatkowym)
zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Tj. Dz.U. 2020 poz. 1406 ze zm.) jest zobowiązana do sporządzenia i
opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy (podatkowy) zakończony w
dniu 31 grudnia 2020 r.

Inter Europol S.A.

Spółka jest dynamiczną, rozwijającą się firmą sektora piekarsko-ciastkarskiego, kierującą się zasadami
doskonałości technologicznej, poszanowania tradycji oraz środowiska naturalnego, w której sukces jest
osiągany dzięki współdziałaniu wszystkich interesariuszy. Spółka dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w
jej branży w Europie, wyspecjalizowaną w produkcji i sprzedaży najwyższej jakości wyrobów piekarniczych i
ciastkarskich.
Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa Spółki

Inter Europol Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki

ul. Słoneczna 22, Marki 05-270

Dane identyfikacyjne

Numer KRS: 0000674460
Numer NIP: 5260301089
Numer REGON: 00139185300000
Numer BDO: 000017332

Kapitał zakładowy

100 000 PLN

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego

2017-04-27

Przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego
poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.
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Procesy oraz procedury
dotyczące zarządzania
wykonywaniem
obowiązków wynikających
z przepisów prawa
podatkowego i
zapewniających ich
prawidłowe wykonanie

Wykonując swoje obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego Spółka opierała się
przede wszystkim na przepisach podatkowych, aktualnej linii interpretacyjnej i orzeczniczej, a także
uzyskanych interpretacjach indywidualnych. Zasady postępowania Spółki w zakresie wykonywania
obowiązków z zakresu prawa podatkowego opierają się w szczególności na organizacji wewnętrznej i
utrwalonej praktyce, która została dostosowana do potrzeb Spółki, z uwzględnieniem charakteru branży, w
której funkcjonuje.
Dokumentem wewnętrznym, który stanowi wyznacznik obowiązujących w Spółce standardów jest Kodeks
etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska. Jest to dokument stanowiący zbiór wartości i zasad, do których
dostosowują się przełożeni i pracownicy wszystkich szczebli, odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do
nich oraz aktywne tworzenie warunków ich respektowania przez innych pracowników.
Zadania z zakresu funkcji podatkowej w Spółce są realizowane przez lub pod nadzorem wykwalifikowanych
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Proces dokonywania kwalifikacji podatkowej zdarzeń,
prowadzenia ewidencji i kompletowania odpowiedniej dokumentacji, a także proces raportowania
podatkowego w Spółce został zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić zgodność rozliczeń podatkowych ze
stanem faktycznym i z przepisami.
Spółka dokłada starań by swoje zadania z zakresu sprawozdawczości podatkowej wykonywać rzetelnie i w
zgodzie z przepisami odpowiednich ustaw podatkowych, w szczególności poprzez terminowe składanie
wszystkich deklaracji, formularzy i informacji podatkowych oraz dotrzymywanie terminów płatności
podatków.
Przyjęta przez Spółkę utrwalona wewnętrzna praktyka zakłada współpracę i bieżącą komunikację Działu
Finansowego Spółki z Zarządem oraz Biurami Obsługi Klienta. Informacje niezbędne do przygotowywania
rozliczeń podatkowych i wypełniania obowiązków podatkowych są przekazywane na bieżąco, co ogranicza
ryzyko zaburzeń procesów podatkowych. Spółka dba o dochowanie należytej staranności w odniesieniu do
swoich rozliczeń podatkowych oraz o minimalizację potencjalnego ryzyka podatkowego w szczególności
poprzez monitoring zmian legislacyjnych oraz aktualizację stanowisk organów podatkowych w zakresie
istotnych z punktu widzenia działalności Spółki kwestii.
W sytuacjach, w których samodzielnie przeprowadzona przez Spółkę analiza prawna nie daje jednoznacznych
rezultatów, celem zminimalizowania negatywnych skutków błędnej interpretacji, Spółka potwierdza i
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zabezpiecza swoje stanowisko poprzez uzyskanie opinii od wewnętrznych i zewnętrznych doradców
podatkowych.
W ramach zarządzania funkcją podatkową Spółka korzysta z odpowiednich narzędzi informatycznych
obejmujących przede wszystkim system księgowy zapewniający prawidłową i kompletną ewidencję
gromadzonych danych.
Dobrowolne formy
współpracy z organami
Krajowej Administracji
Skarbowej
Informacja o
zrealizowanych przez
Spółkę obowiązkach
podatkowych na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w 2020 r. nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 1 litera b ustawy o Podatku dochodowym od osób
prawnych.

W 2020 roku Inter Europol realizowała obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach, które na podstawie
przepisów prawa podatkowego dotyczyły prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Rozliczenia podatkowe Spółki obejmowały: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób
prawnych (w tym jego zryczałtowane formy), podatek dochodowy od osób fizycznych czy podatek od
nieruchomości.
Informacje dotyczące rozliczenia Spółki w podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności, wartość
przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego czy należnego podatku są
publikowane regularnie na stronie internetowej2 Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Łączne obciążenie podatkowe3 (ang. total tax contribution) Spółki w 2020 roku w Polsce wyniosło około
ok. 62 mln złotych. Na kwotę składają się podatki i opłaty zapłacone do budżetu bezpośrednio przez Spółkę
w tym składki zapłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatki i opłaty pobrane i
odprowadzone w wyniku operacji biznesowych.
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https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit
Łączne obciążenie podatkowe obejmuje wszystkie podatki i opłaty wniesione do budżetu państwa przez spółkę działającą w roli podatnika oraz płatnika m.in. podatki
dochodowe, podatki związane z towarami i usługami, opłaty i podatki środowiskowe czy podatki pracownicze.
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Informacja o liczbie
przekazanych Szefowi
Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o
schematach podatkowych,
z podziałem na podatki,
których dotyczą
Informacja o transakcjach
z podmiotami
powiązanymi

W 2020 r. Spółka nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o
schematach podatkowych.

Spółka była w 2020 r. stroną następującej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 ustawy o CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:
-

udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu z Polski.

Wskazana powyżej informacja jest spójna z danymi ujętymi w informacji o cenach transferowych (formularz
TPR-C) złożonej przez Spółkę za 2020 r.
Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, Spółka dokonała weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji za 2020 r.
oraz przygotowała dokumentację lokalną (ang. local file) wraz ze stosownymi analizami porównawczymi.
Ponadto, Spółka złożyła w terminie informacje o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz
oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Informacja o
planowanych lub
podejmowanych przez
Spółkę działaniach
restrukturyzacyjnych
Informacje o złożonych
przez Spółkę wnioskach

W 2020 r. Spółka nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które
mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2020 r. Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie:
●

ogólnej interpretacji podatkowej;

●

wiążącej informacji stawkowej;
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●
Informacje dotyczące
dokonywania rozliczeń
podatkowych podatnika
na terytoriach lub w
krajach stosujących
szkodliwą konkurencję
podatkową

wiążącej informacji akcyzowej.

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 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.
W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach / krajach Spółka w 2020 r.:
●

nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków;

●

nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych;

●

nie pobierała i nie odprowadzała podatków.
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