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1. Wykaz skrótów i definicji

Podatnik

Westpol-Teeuwissen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeczenicy

Ordynacja
podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.)

od

osób

Ustawa o CIT

od

osób

Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

r.

Ordynacja

podatkowa

(tekst

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
Ustawa o VAT jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
Rok podatkowy Rok podatkowy Podatnika zakończony 31 grudnia 2020 roku
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2. Wstęp
Strategicznym priorytetem firmy jest stały rozwój przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo jego
pracowników oraz generowanie zysków z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawno-podatkowych i ładu społecznego.
Przedsiębiorcze myślenie i samodzielne działanie pracowników, a także zrównoważony dalszy rozwój
i zorientowana na przyszłość, akceptacja nadchodzących wyzwań są podstawowym elementem kultury
korporacyjnej naszej firmy. Powyższe podejście gwarantuje dynamiczny rozwój oraz postrzeganie
Westpol-Teeuwissen jako wiarygodnej, wydajnej i niezawodnej firmy produkcyjnej.
Niniejsza Informacja o realizacji Strategii podatkowej została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c
ustawy o CIT i przedstawia informacje o :
1. Stosowanych przez podatnika :
• Procesach oraz procederach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie
• Dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
2. Realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wraz z informacja o licznie 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
3. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej,
4. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
5. złożonych przez podatnika 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 VAT,
• wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku
akcyzowym,
6. dokonywanych rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,
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- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego.

3. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz
procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie
Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem jak i
płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa
podatkowego.
W Spółce obowiązują następujące procedury:
•

•
•
•
•
•

Instrukcja dotycząca wewnętrznych procedur weryfikacji kontrahentów i sprawowania nadzoru
nad prawidłowym przebiegiem transakcji
Spółka, będąc świadoma powyższego zagrożenia, chcąc prowadzić działalność zgodnie z
prawem oraz prawidłowo wywiązywać się z obowiązków podatkowych, zminimalizować ryzyko
udziału w oszustwach podatkowych popełnianych przez kontrahentów Spółki jak również
zadośćuczynić stawianym Spółce wymaganiom w zakresie dochowywania należytej staranności
przy weryfikacji kontrahentów, zobowiązała się do stosowania wewnętrznych procedur
mających na celu weryfikację kontrahentów oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym
przebiegiem transakcji
Polityka zabezpieczeń IT i procedury tworzenia kopii zapasowych danych elektronicznych
Procedura zakupowa -Proces realizacji zakupów
Procedura dotycząca nadzoru nad dokumentami, danymi i zapisami,
Proces obsługi klienta
Instrukcja Obiegu Dokumentów w Elektronicznym Sekretariacie.

4. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka nie wzięła udziału w dobrowolnych programach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.

5. Informacja odnośnie realizacji 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
Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie z
przepisami prawa. Spółka nie przekazywała Szefowi KAS w Roku podatkowym 2020 informacji o
schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
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6. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o 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
Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie
sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 194 116 473,59 zł.
Spółka realizowała w Roku podatkowym 2020 następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej
aktywów (tj. 9 705 823,68 zł):
•

Transakcja sprzedaży wyrobów gotowych i zakupu towarów pochodzenia zwierzęcego.

7. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika
działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
W roku podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 4 ustawy o CIT.

8. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji
podatkowej
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której
mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

9. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów
prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
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10. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o
VAT
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której
mowa w art. 42a ustawy o VAT.

11.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 CIT i na podstawie art. 23v ust. 2
ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10Ordynacji
podatkowej
Spółka nie dokonywała w Roku podatkowym rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji
podatkowej.

12.Podatki jako wynik działalności gospodarczej w poszczególnych
regionach
Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o. produkuje i dystrybuuje osłonki naturalne na teren rynku europejskiego
i azjatyckiego podejmując decyzje o działalności handlowej w danym kraju na podstawie własnego
doświadczenia oraz panujących tam warunków rynkowych.
Zakładanie spółek lub budowanie zakładów następuje wyłącznie w odpowiedzi na potrzeby
produkcyjne i sprzedażowe. Westpol-Teeuwissen prowadzi aktywną działalność operacyjną. Działania
te nie służą celom strukturyzacji podatkowej czy unikaniu opodatkowania.
Westpol-Teeuwissen postępuje w sposób i uczciwy w zakresie podatków, innych opłat oraz unika
optymalizacji podatkowej i jej sztucznego kreowania. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter
biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

13. Podatki jako inwestycja w społeczeństwo
Strategia podatkowa Westpol-Teeuwissen polega na realizacji celów spółki przy jednoczesnym
zaangażowaniu wszystkich partnerów społecznych.
Firma płaci podatki dochodowe, potrącane u źródła i cła w całym łańcuchu wartości we wszystkich
krajach, w których działa. Ponadto pobierany i opłacony jest podatek od towarów i usług, a także
podatek od osób fizycznych.. W ten sposób firma bierze na siebie społeczną odpowiedzialność jako
podatnik, a poprzez nienaganne postępowanie przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i
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społecznego funkcjonowania państwa. Westpol-Teeuwissen angażuje się w regionie poprzez
dofinansowywanie lokalnych instytucji oraz płacenia podatków.

14. Zgodność z przepisami prawa i przestrzeganie zasad OECD
Westpol-Teeuwissen dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać lokalnych przepisów w ramach
bieżących interpretacji prawnych. W tym celu zadania i zasoby zarządzania podatkowego są
skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było jak najlepsze przestrzeganie obowiązujących
przepisów w krajach w których firma prowadzi swoją działalność.
Przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane są podstawowe struktury pod kątem zgodności
z obowiązującymi wymogami podatkowymi. W okresie obowiązywania umów firma wypełnia swoje
obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wszystkie wymagane
deklaracje i terminowo płaci podatki.
Większość aktywności firmy jest prowadzona w Polsce niemniej uwzględniając specyfikę jej
działalności gospodarczej, transakcje wewnątrzgrupowe pomiędzy spółkami z różnych krajów opierają
się na zasadach ceny rynkowej OECD i są opisane w dokumentacji cen transferowych.
Gromadzenie informacji przez organy administracji podatkowej wiąże się z licznymi obowiązkami
sprawozdawczymi. Firma dokłada wszelkich starań, aby wypełnić te obowiązki sprawozdawcze bez
wyjątku.

15. Relacje z organami podatkowymi i rządami
Westpol-Teeuwissen dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi i lokalnymi organami
podatkowymi. W oparciu o wzajemny szacunek budowane są pozytywne relacje i prowadzony jest
dialog zorientowany na określony cel. Przy występujących kontrolach firma stosuje zasadę otwartych
ksiąg i pełnej transparentności .

16. System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej
Ramy prawa podatkowego w zglobalizowanym biznesie podlegają ciągłym zmianom i często są
złożone. Potrzeba interpretacji i wykładni aktualnych przepisów niesie ze sobą nieodłączną konieczność
i obowiązek korzystania z wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów prawno-podatkowych.
Westpol-Teeuwissen wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków.
Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały skonstruowane w taki
sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.
Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym celu
kierownictwo Westpol-Teeuwissen pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami
biznesowymi.
Obowiązki podatkowe są określane i wypełniane przez odpowiedzialnych pracowników. Zarząd oraz
dyrekcja zapewnia nieustanny dostęp do szkoleń z tematyki księgowej i podatkowej. Pracownicy firmy
dbają o stosowanie i przekazywanie wiedzy. Zarząd stara się minimalizować ryzyko podatkowe i
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księgowe poprzez zastosowania sprawdzonych i rekomendowanych systemów informatycznych. Zarząd
oraz kierownictwo posiada świadomość istniejących sankcji karno-skarbowych. Podejmuje efektywne
zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz zapewnia wdrożenie procedur i procesów mających na celu
minimalizację ryzyka podatkowego. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa współpraca z biegłymi
rewidentami oraz zewnętrznymi doradcami podatkowymi.
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