Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności BANIMEX Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, ul. Energetyczna 10 (dalej: „Spółka
BANIMEX”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust.
1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1800, z późn. zmianami, dalej: „uCIT”).
Spółka BANIMEX działa na rynku usług budowlanych w Polsce i w Europie.
Jednym Udziałowcem Spółki BANIMEX jest Firma: HÓDMEZOVÁSARHELYI ÚTÉPITO
KORLÁTOLT FELELOSSÉGU TÁRSASÁG z siedzibą na Węgrzech.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółki BANIMEX została sporządzona za rok
podatkowy rozpoczynający się 01 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r. i obejmuje
poniższe zagadnienia (zgodnie z art. 27c ust. 2 uCIT):
1. Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
Zarząd Spółki BANIMEX stosuje wewnętrzne procedury, które mają na celu
zapewnienie odpowiedniej kontroli procesów związanych prawidłowym rozpoznaniem
obowiązków podatkowych podatnika i płatnika oraz terminowym deklarowaniem
zobowiązań podatkowych oraz rozliczaniem zobowiązań podatkowych.
Główna Księgowa Spółki BANIMEX wraz z zespołem pracowników przestrzegają zasad
należytej staranności w celu zapewnienia rzetelnego rozliczenia podatków, w tym
między innymi: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od
osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków lokalnych, podatku u źródła.
Spółka stosuje szczegółową analityczną ewidencję księgową, która pozwala na rzetelne
rozliczenie zobowiązań podatkowych.
Przestrzegana jest zasada transparentności rozliczeń podatkowych oraz realizowane są
obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych.
Zarząd Spółki BANIMEX nadzoruje prace w zakresie poprawności rozliczeń
podatkowych.
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Pracownicy odpowiedzialni za rzetelne rozliczenia podatkowe okresowo podnoszą
swoje kwalifikacje i wiedzę zawodową z dziedziny podatków i rachunkowości. Na
bieżąco śledzone są zmiany w przepisach podatkowych, wydawanych interpretacji
organów skarbowych oraz komentarzach podatkowych dostępnych w prasie fachowej
i portalach internetowych.
Spółka BANIMEX stosuje konserwatywną strategię podatkową. Taka strategia polega
na eliminowaniu transakcji, które mogą zostać zakwestionowane przez organy
podatkowe. W prowadzonej działalności gospodarczej nie jest możliwe całkowite
wyeliminowanie ryzyka podatkowego. Zarząd oraz kluczowe kierownictwo Spółki
monitorują takie potencjalne ryzyka i inicjują działania zmierzające do eliminacji
takiego ryzyka lub też zapobieganiu powstawania takiego ryzyka. Spółka BANIMEX nie
dokonuje transakcji, które mają na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania.
Stosowane i przestrzegane są zasady weryfikacji przyszłych kontrahentów pod
względem minimalizacji ryzyka podatkowego wynikającego ze współpracy handlowej i
gospodarczej.
Stosowana i przestrzegana jest procedura w zakresie przeciwdziałania
niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach
podatkowych.

2. Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z
organami Krajowej Administracji Skarbowej.
Zarząd Spółki BANIMEX nie uczestniczył w żadnej z dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Nie zawarto umowy o współdziałanie w
zakresie podatków, w rozumieniu przepisów art. 20s ustawy ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1540, z późn. zmianami, dalej: „uOP”).

3. Informacje odnośnie do 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 uOP, z podziałem na podatki, których dotyczą.
Spółka BANIMEX terminowo realizowała wszystkie obowiązki podatkowe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wynikały z obowiązujących przepisów
prawa podatkowego.
Z uwagi na brak istnienia schematów podatkowych rodzących obowiązek
raportowania, nie przekazano Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej
informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 uOP.
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4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 uCIT, 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 roku Spółka BANIMEX zrealizowała niżej wymienione transakcje z podmiotami
powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 uCIT, 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:
•

Transakcja sprzedaży nieruchomości do spółki powiązanej z siedzibą w Polsce;

•

Transakcje sprzedaży konstrukcji stalowych oraz otrzymania zaliczek na poczet
przyszłych dostaw konstrukcji stalowych od podmiotów powiązanych z siedzibą
na Węgrzech;

•

Transakcja otrzymania pożyczki oraz spłata otrzymanych w poprzednich latach
pożyczek od podmiotu powiązanego z siedzibą na Węgrzech;

5. Informacje 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 uCIT.
W 2020 roku Spółka BANIMEX zapoczątkowała proces restrukturyzacji polegający na
planowanym w roku 2021 zaprzestaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania konstrukcji stalowych. Prace związane z wytwarzaniem konstrukcji
stalowych będą realizowane przez nowo powołaną spółkę z siedzibą w Polsce.
Dodatkowo, proces restrukturyzacji uwzględniał sprzedaż nieruchomości do spółki
celowej z siedzibą w Polsce, która docelowo będzie specjalizowała się w
wynajmowaniem powierzchni biurowych, magazynowych i produkcyjnych oraz
świadczeniem usług w zakresie obsługi administracyjnej i księgowej dla podmiotów
powiązanych. Docelowo, Spółka BANIMEX będzie zajmowała się tylko świadczeniem
usług z zakresu budownictwa drogowego, czyli działalnością w branży, w której posiada
wieloletnie doświadczenie i ogromne kompetencje.

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 uOP.
Spółka BANIMEX nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o
której mowa w art. 14a § 1 uOP.
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7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b uOP.
Spółka BANIMEX nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14b uOP.

8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
Spółka BANIMEX nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o
której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).
Spółka BANIMEX nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o
której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

10. 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 uCIT oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a
§ 10 uOP.
Spółka BANIMEX nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 uCIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego
do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 uOP.
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