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Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej przez Bogucki Folie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa za rok podatkowy 2021. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w celu realizacji obowiązku sporządzania i podawania do publicznej 
wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 zgodnie z art.27c 
ust.1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 
ze zm.). 

Bogucki Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa (dalej Spółka) jest polską 
rodzinną firmą, która została założona w 1983 roku. Działalność gospodarcza obejmuje produkcję folii 
oraz opakowań z tworzyw sztucznych. Spółka podczas wieloletniego doświadczenia  dążyła do ciągłego 
rozwoju kładąc nacisk na jak najwyższą jakość produkowanych przez nią produktów. W 2010 roku firma 
stała się liderem w Europie środkowo-wschodniej na rynku  folii termokurczliwych.  

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej od całości osiąganych dochodów. Będąc liderem spółka w swoim działaniu 
kładzie nacisk na ochronę środowiska, bezpieczeństwo oraz efektywną współpracę z lokalnymi 
władzami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Otacza szczególną troską swoich 
pracowników, którym oferuje godziwe warunki zatrudnienia oraz dodatkowe benefity.  

Spółka nie toleruje zachowania które może zostać uznane za łamanie, nadużywanie lub obchodzenie 
prawa, w tym prawa podatkowego. 

 

REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU PODATKOWYM 2021 

 

Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 

Celem strategii podatkowej Spółki jest zapewnienie zgodności podatkowej poprzez rzetelne wyliczenie 
oraz terminowe płacenie podatków zgodnie z krajowymi przepisami prawa podatkowego. W tym celu 
spółka wprowadziła procedury zapewniające prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych. Spółka 
podjęła działania zapewniające prawidłowy obieg informacji oraz dokumentacji celem zabezpieczenia 
zgodności jej działalności z przepisami prawa podatkowego. Istotą strategii jest koncentracja na 
zapewnieniu przez Spółkę bezpieczeństwa podatkowego poprzez prawidłową identyfikację obowiązku 
podatkowego oraz dążenie do bezbłędnego ustalenia wysokości zobowiązania w odniesieniu do 
wszystkich podatków płaconych przez firmę. Spółka realizuje bezpieczną politykę podatkową i 
prezentuje niską skłonność do podejmowania ryzyka podatkowego. Kwestie wątpliwe Spółka 
konsultuje z doradcami podatkowymi. Strategia podatkowa stosowana w 2021 roku koncentrowała się 
na monitoringu wdrażania obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy 
zostały w prawidłowy sposób zidentyfikowane, wprowadzone i w należyty sposób zastosowane. Za 
całokształt strategii podatkowej Spółki odpowiada jej Zarząd, który wyznacza oraz nadzoruje jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne za realizację poszczególnych funkcji podatkowych. 
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Spółka stosuje jednolite procedury postępowania dotyczące obowiązków podatkowych nałożonych na 
spółkę. Procedury te polegają m.in. na: 

-prawidłowym obiegu dokumentów księgowych, które mają wpływ na kwotę zobowiązań 
podatkowych poprzez m.in procedurę w zakresie nadawania uprawnień do obsługi oprogramowania 
oraz akceptacji dokumentów finansowo-księgowych tylko przez uprawnione osoby, 

-wprowadzenie mechanizmów kontrolnych wbudowanych w oprogramowanie komputerowe 
wspierające realizację funkcji podatkowych, 

-bieżącą aktualizację oprogramowania finansowo-księgowego dostosowując je do aktualnie 
obowiązującego  prawa podatkowego, 

-analizy pozycji kosztowej występujących w kontekście obowiązujących przepisów prawa 
podatkowego, prawidłowym wyliczeniu kwot zobowiązania podatkowego,  

-weryfikacji danych umieszczonych w deklaracjach podatkowych, 

-weryfikacji kontrahentów z którymi Spółka współpracuje,  

-terminowego składania wymaganych przepisami prawa deklaracji i informacji, 

-terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. 

Jednocześnie Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w regulacjach podatkowych, ocenia ryzyko 
podatkowe oraz podejmuje działania nakierowane na zarządzanie oraz minimalizację tego ryzyka. 

Spółka dba o rozwój wiedzy merytorycznej pracowników zapewniając im dostęp do fachowych baz 
wiedzy podatkowej oraz delegując pracowników na szkolenia z zakresu podatkowego. 

 

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka nie przystąpiła do programu współdziałania, o którym mowa w art.20s Ordynacji podatkowej. 

Spółka nie uchyla się od opodatkowania oraz wypełnia terminowo wszystkie obowiązki wynikające z 
przepisów podatkowych. Celem spółki są dobre relacje z organami podatkowymi oparte na szacunku 
oraz chęci współpracy. 

 

Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o 
schematach podatkowych, o których mowa w art.86a&1 pkt 10 ordynacji podatkowej, z 
podziałem na podatki, których dotyczą. 

Spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z dniem 1 maja 2021 roku, 
jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT). Wszystkie w/w zobowiązania podatkowe były przez spółkę składane oraz regulowane 
terminowo. 

Spółka posiada wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązania się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych w firmie. W 2021 roku spółka nie przekazała 
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Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, ponieważ nie była stroną uzgodnień, które 
spełniałyby definicję schematu podatkowego. 

 

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, 
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatecznego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spółka dokonała w 2021 roku następujących transakcji z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości 
przekraczającej 5% sumy bilansowej aktywów: 

-zakup i sprzedaż wyrobów gotowych od producenta 

-zakup i sprzedaż surowców i materiałów dla potrzeb produkcji 

-zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług 

-koszty z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości. 

 

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art.11 ust.1 pkt.4. 

W roku podatkowym 2021 spółka nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu 
art.11a ust.1 pkt4 ustawy o CIT. 

 

Informacja o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji 
akcyzowej. 

W 2021 roku Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie w/w interpretacji. 

 

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

W 2021 roku podatkowych 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 o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych wydanym na podstawie art.86a&10 Ordynacji podatkowej. 

 


