Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności grupy kapitałowej ESV
z siedzibą w Siechnicach, prowadzącej w Polsce działalność poprzez ESV6 sp. z o.o.
(dalej: „ESV6”), została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie
art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych1.

ESV6 jest odpowiedzialnym podatnikiem, który traktuje płacenie podatków jako kwestię
odpowiedzialności społecznej.
Spółka dochowuje należytej staranności dla zapewnienia zgodności podatkowej, dokonuje
rozliczeń podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w terminach wynikających
z przepisów prawa.
Strategia podatkowa dostosowana jest do wielkości podmiotu oraz branży, w której podatnik
funkcjonuje.
Spółka regularnie dokonuje analizy ryzyka podatkowego i prowadzi działania w celu jego
minimalizowania, a także na bieżąco monitoruje zmiany w regulacjach prawa podatkowego
oraz zapewnia pracownikom niezbędne szkolenia aktualizujące i poszerzające ich wiedzę
podatkową.
W realizacji swych obowiązków podatkowych ESV6 stosuje następujące zasady:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,
uiszczanie wszystkich podatków i zaliczek na podatki zgodnie z właściwymi
regulacjami,
uczciwość i transparentność działań,
przestrzeganie wysokich standardów etyki w spółce,
brak transakcji nieposiadających uzasadnienia gospodarczego,
korzystanie wyłącznie z dostępnych ulg i zachęt podatkowych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm., dalej: „updop”)
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KRS: 0000513554 NIP: 8961538118 REGON: 022432900
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, IX Wydział KRS
Kapitał zakładowy = wpłacony: 500 000zł

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. ESV6:
1. realizowało procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów
prawa podatkowego, w tym w szczególności:
a) szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie zarządzania podatkami,
b) rewizja podatków w ramach wewnętrznych czynności sprawdzających,
c) sprawdzanie zgodności deklarowanych podstaw wymiaru opodatkowania
z księgami rachunkowymi,
d) zasady działania w przypadku powstania ryzyka podatkowego lub naruszenia
obowiązujących norm,
e) sprawdzanie możliwych do wykorzystania ulg i zachęt podatkowych,
f) stosowanie systemu akceptacji dokumentów do płatności z tytułu świadczeń
handlowych,
g) procedura w zakresie przyjmowania i rozliczania płatności,
h) procedura w zakresie zarządzania podatkami miejscowymi,
i) kontrolowanie cen transferowych w przypadku operacji powiązanych,
j) archiwizacja dokumentacji podatkowej.
2. nie uczestniczyło w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarło umowy o współdziałanie
w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy ordynacja podatkowa2,
3. terminowo realizowało wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy,
4. nie przekazało Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach
podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ordynacji, z uwagi na brak istnienia
schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg,
5. realizowało
transakcje
z
podmiotami
powiązanymi
w
rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego:
ESV S.A – transakcje handlowe
ESV Serwis sp. z o.o. – transakcje handlowe
ESV Wisłosan sp. z o.o. – transakcje handlowe
6. nie realizowało transakcji z podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
7. nie podjęło i nie planowało podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 updop,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm., dalej: „ordynacja”)
2

8. nie występowało z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której
mowa w art. 14a § 1 ordynacji,
9. nie składało wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa
w art. 14b ordynacji,
10. nie złożyło żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług3,
11. nie występowało z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4;
12. nie dokonywało rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji.

W imieniu ESV6:
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