Auto Land Polska Spółka Akcyjna

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.
Wstęp
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej zostało sporządzona celem
realizacji obowiązku określonego w art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1800 z późn. zm.).

I. Informacje ogólne o Auto Land Polska S.A.
Auto Land Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie ul. Leonharda 5A wpisana
została do Rejestru Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370093 dnia
09.11.2010 r.
Spółka posiada osobowość prawną i została zawiązana poprzez sporządzenie umowy w
formie aktu notarialnego w dniu 21.10.2010 r. Repertorium A 11826/2010 oraz
aneksu z dnia 22.12.2010 r. Repertorium 14574 w Kancelarii Notarialnej Ireny
Ślusarczyk w Olsztynie.
Spółkę zawiązano na czas nieokreślony.
Spółka jest jednostką samodzielnie sporządzającą sprawozdanie finansowe.
Kapitał podstawowy spółki wynosi 75 557 600 i dzieli się na 10 000 akcji imiennych
serii A o numerach od 00001 do 10000 i wartości nominalnej 10,00 złotych każda
oraz 7 545 760 akcji imiennych serii B o numerach od 10001 do 7 555 760 i wartości
nominalnej 10,0 złotych każda.
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Głównym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową jest sprzedaż hurtowa i
detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych wg PKD 4531Z.

II. Realizowana strategia podatkowa za 2020 r.
1) informacje o stosowanych przez podatnika:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie,
W celu realizacji obowiązków prawa podatkowego wdrożone zostały w Spółce
procedury i mechanizmy ukierunkowane na zapewnienie rzetelności rozliczeń
podatkowych uwzględniające strukturę organizacyjną oraz podział obowiązków
pomiędzy pracownikami.
Procedury zawarte są w regulacjach wewnętrznych i dotyczą głównych procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie – przede wszystkim działalności handlowej.
Polegają m.in. na:
1. Doborze i szkoleniu osób posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności,
przeszkolenie i doświadczenie,
2. Wdrożeniu pisemnych procedur dotyczących kluczowych procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie (zakup i sprzedaż towarów handlowych,
zabezpieczenia i inwentaryzacji towarów handlowych, procedur
windykacyjnych),
3. Weryfikacji przez dział księgowości danych, dokumentów oraz realizacji
procedur.
W przypadku nietypowych, jednorazowych operacji każdorazowo dokonywana jest
analiza prawno – podatkowa z uwzględnieniem potrzeby skorzystania z pomocy
zewnętrznych, renomowanych firm doradczych.
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b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
W zakresie relacji z organami podatkowymi na bieżąco formułowane są odpowiedzi
na przesyłane zapytania podatkowe. Kontakty z organami następują w sposób
sformalizowany w formie papierowej lub elektronicznej (e-mail). Firma posiada
przydzielonego opiekuna do indywidualnego kontaktu z Urzędem Skarbowym oraz
infolinię na poziomie Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów.
2) 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 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki,
których dotyczą,
Obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są
poprzez:
1. Terminowe składanie deklaracji podatkowych,
2. Terminowe płatności podatkowe,
3. Zapewnienie prawidłowości danych będących podstawą wyliczenia zobowiązań
podatkowych,
4. Zapewnienie prawidłowego wypełniania innych obowiązków podatkowych.
W 2020 r. nie wystąpiły schematy podatkowe o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10
Ordynacji podatkowej, podlegające obowiązkowi przekazania Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej.
3) informacje o:
a) 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 ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej,
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Transakcje za 2020 r. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
przekraczające 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki to:
1. Zakup towarów handlowych od Inter Land spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa,
2. Poręczenie kredytów Inter Land spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa.
b) 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,
W 2020 r. podatnik nie planował i nie podejmował działań restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub
podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji
podatkowej,
W 2020 r. podatnik nie złożył wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej o
której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowej,
W 2020 r. podatnik nie złożył wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od
towarów i usług,
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W 2020 r. podatnik nie złożył wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej o
której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
d) 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.),
W 2020 r. podatnik nie złożył wniosku 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.).
5) 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 i na podstawie art. 23v ust. 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
W 2020 r. podatnik nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
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