INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
ZA ROK PODATKOWY 2020

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wypełnienie obowiązku
nałożonego na POLMOS Bielsko-Biała S.A. (dalej: „POLMOS”) wynikającego z art. 27c
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

A. Informacje ogólne dotyczące Spółki
POLMOS to podmiot z niemal dwustuletnim doświadczeniem w produkcji oraz sprzedaży
najlepszych marek alkoholi w Polsce. Jest czołowym producentem wyrobów alkoholowych w
Polsce, a wszelkie produkty wytwarzane są w oparciu o najwyższe standardy.
Do wytwarzanych przez POLMOS produktów można zaliczyć wódki czyste, smakowe, bio
oraz szereg innych alkoholi – rumów, win czy ginów.
Warto wskazać, że POLMOS otrzymał wiele prestiżowych nagród, wśród których można
wyróżnić, w szczególności:
➢ złoty medal XVII Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Rzeszów
2015,
➢ Perła Rynku 2014 dla marki Extra Żytnia,
➢ Vodka Masters 2010 - Srebrny Medal dla Extra Żytniej,
➢ Monde Selection 2011 - Złoty Medal dla Extra Żytniej
POLMOS jest podmiotem, dla którego niezwykle istotna w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej jest etyka biznesu. W związku z tym, POLMOS dąży do utrzymywania
wzorcowych relacji z klientami, pracownikami, kontrahentami oraz organami państwowymi,
w szczególności podatkowymi.

B. Główne wytyczne realizowanej strategii podatkowej
Realizowana przez POLMOS strategia podatkowa jest istotnym narzędziem dotyczącym, w
szczególności, obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa. Stanowi ona
bowiem zbiór procesów i procedur, które:
➢ pozwalają na zarządzanie wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz

➢ obejmują środki pozwalające na wypełnianie wszelkich obowiązków podatkowych w
sposób prawidłowy, rzetelny i terminowy.
Realizowana strategia podatkowa wskazuje również na konieczność dokonywania oceny
wpływu podejmowanych przez POLMOS decyzji biznesowych na zagadnienia podatkowe. Z
uwagi na charakter i szybkość zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym jednostki,
wewnątrz niej oraz w przepisach prawa, realizowana strategia podatkowa podlega regularnym
przeglądom.
Kolejnym zagadnieniem, na które ma wpływ omawiana strategia podatkowa jest ryzyko,
będące nieodłącznym elementem biznesu. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z
pojawieniem się, w szczególności, ryzyka podatkowego. Dzięki realizowanej strategii,
POLMOS ma świadomość istnienia zagrożeń podatkowych, regularnie je weryfikuje i dąży do
ich ograniczenia. Ponadto, POLMOS każdorazowo dokładnie kontroluje kontrahentów w
ramach nawiązywanych stosunków handlowych, w szczególności pod kątem rejestracji we
właściwym rejestrze, posiadanych koncesji i zezwoleń czy charakteru podejmowanej
transakcji.
W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z kwestiami podatkowymi, POLMOS
podejmuje współpracę z zewnętrznymi doradcami podatkowymi w celu ich dokładnej analizy.

C. Przedstawienie wymaganym prawem informacji dotyczących realizowanej
strategii podatkowej
Poniżej przedstawione zostały wymagane prawem informacje dotyczące realizacji strategii
podatkowej, które stanowią wypełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na POLMOS.

Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:
POLMOS jest podmiotem świadomym tego, że podejmowane decyzje biznesowe muszą
uwzględniać konsekwencje, jakie pojawiają się na gruncie podatkowym. W związku z tym
Spółka podejmuje szereg działań, które przekładają się z kolei na możliwość prawidłowego
wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Za przykład takich działań można wskazać

wdrażanie w Spółce procedur i procesów, które omawiają i wskazują w jaki sposób POLMOS
powinien podejmować poszczególne czynności, aby zapewnić niewadliwe i terminowe
wypełnienie konkretnych obowiązków podatkowych.
Warto również podkreślić, że pracownicy zatrudnieni w dziale księgowości Spółki regularnie
delegowani są na szkolenia, szczególnie z zakresu prawa podatkowego. Pozwala to na
dokonywanie rozliczeń w prawidłowy sposób, kalkulowaniu obciążeń w oparciu o właściwe
przepisy oraz terminowym wypełnianiu pozostałych obowiązków. Tak jak wskazano powyżej
– POLMOS, w razie wystąpienia takiej potrzeby, korzysta także z usług doradców
podatkowych.

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej:
W 2020 r. POLMOS nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
POLMOS jest podmiotem rzetelnie wywiązującym się z ciążących na nim obowiązków
podatkowych. W związku z tym, POLMOS:
➢ prowadzi wymagane prawem ewidencje, które są niezbędne dla prawidłowego
obliczenia wysokości zobowiązań podatkowych Spółki,
➢ składa zeznania podatkowe oraz wpłaca wynikające z nich zobowiązania w
ustawowych terminach,
➢ jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego z tytułu
wynagrodzeń pracowniczych składa odpowiednie zeznania podatkowe i wpłaca zaliczki
na podatek dochodowy w ustawowym terminie,
➢ regularnie weryfikuje czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie
pojawiły się obowiązki w zakresie podatku u źródła związane z wypłatą wynagrodzeń
dla nierezydentów,

➢ na bieżąco monitoruje czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie
pojawiły się schematy podatkowe w stosunku do których wymagane jest raportowanie,
a w przypadku ich wystąpienia – raportuje te transakcje na właściwych formularzach.

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji
podatkowej:
W 2020 r. POLMOS nie zidentyfikowała transakcji będących schematami podatkowymi.
W związku z tym POLMOS nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej
informacji o schemacie podatkowym.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 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. POLMOS nie przeprowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych w oparciu o ostatnie zatwierdzone
sprawozdanie finansowe, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych
W 2020 r. POLMOS nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej
lub wiążącej informacji akcyzowej
W 2020 r. POLMOS nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której
mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
W 2020 r. POLMOS nie składała wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów
prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
W 2020 r. POLMOS nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której
mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
W 2020 r. POLMOS nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W 2020 r. POLMOS nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach, które
stosują 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.

