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 Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Termetal Piotr Glaner Spółka Komandytowa przez 
art. 27 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.  2020, poz. 1406 ze zmianami). Przepisy będące 
podstawą dla sporządzenia poszczególnych elementów informacji o realizowanej strategii podatkowej zostały wskazane 
w niniejszej informacji. 

 

Termetal jest firmą rodzinną, w 100 % z polskim kapitałem. Spółka jest producentem krat pomostowych zgrzewanych w 

oparciu o zautomatyzowane linie do zgrzewania krat oraz świadczy usługi cynkowania ogniowego. 
Działania Spółki nie są nastawione na optymalizację podatkową. 
 

 

INFORMACJA O STOSOWANYCH PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE 

 

Spółka realizuje strategię podatkową, która ma na celu prawidłowe wykonywanie przez nią funkcji podatkowej, jasne 

określenie formuł decyzyjnych, celów oraz środków umożliwiających prawidłową i terminową realizację obowiązków 
podatkowych. 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków 
i opłat: 

• podatek dochodowych od osób prawnych, 
• podatek dochodowych od osób fizycznych, 
• podatek od towarów i usług, 
• podatek od nieruchomości, 
• cło, 
• podatek od czynności cywilnoprawnych, 
• podatek u źródła. 

 

Spółka  ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na 
nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa. 

 

W celu zapewnienia zgodności podejmowanych przez Spółkę działań w obszarze podatkowym, Spółka kieruje się  
w szczególności następującymi zasadami: 

• zasadą transparentności – Spółka przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia przejrzystości działań w zakresie   
  obowiązków podatkowych, tj. stosuje przejrzyste procedury i procesy kwalifikacji poszczególnych zdarzeń dla celów   
  podatkowych, 

• zasadą terminowości- Spółka dokłada należytej staranności do zapewnienia terminowego dokonywania rozliczeń,   
  składania deklaracji podatkowych oraz wypełniania wszelkich innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych, 
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• zasadą otwartości na współpracę z organami podatkowymi – dążąc do zachowania jak największej pewności, co 
do prawidłowości rozliczeń podatkowych i podejmowanych przez Spółkę działań. 

 

W ramach wprowadzonych przez Termetal rozwiązań, Spółka zapewniała prawidłową realizację obowiązków 
podatkowych, na co złożyły się następujące elementy: 

• podział kompetencji w Dziale Księgowości w zakresie realizacji obowiązków podatkowych, 
• weryfikacja danych o kontrahentach Spółki (numery VAT, NIP, rachunki bankowe, rejestry handlowe), 
• dążenie do realizacji jak największej ilości płatności w sposób elektroniczny oraz przy użyciu mechanizmu 

podzielonej płatności, 
• organizacja regularnych szkoleń w zakresie związanym z regulacjami podatkowymi, 

• dostęp do wybranych programów finansowo-płacowych oraz portali i prenumerat internetowych związanych                    

   z  rozliczeniami podatkowymi, 

•  współpraca z biegłymi rewidentami, 
• prowadzenie polityki personalnej polegającej na dążeniu do zatrudniania w odpowiednich komórkach Spółki osób 

o odpowiednim poziomie kompetencji i doświadczenia zawodowego. 
 

DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając 
terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych 
informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz 

poddawane odpowiednim korektom.   

Spółka w 2021 roku nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS.    

TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Spółka zawierała w 2021 roku transakcje z podmiotami powiązanymi. Warunki zawieranych transakcji nie 

odbiegały od warunków rynkowych. Transakcje korzystały ze zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen 
transferowych na podstawie art. 11 n pkt. 1 lit. a-c ustawy o podatku od osób prawnych. 

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH - INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH 

Spółka w swojej działalności w roku podatkowym 2021 nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego. Tym 
samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa KAS. 
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INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WYDANIE WIĄŻĄCYCH ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW 
PODATKOWYCH 

Spółka w 2021 roku nie występowała z wnioskami o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, wiążące 
informacje stawkowe, ani wiążące informacje akcyzowe. 

ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH 

Spółka w 2021 roku nie dokonywała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 

PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTYZACYJNE 

Spółka w 2021 roku nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie nie są również 
planowane w kolejnych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


