Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020
Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Paccor (Bydgoszcz) Poland
Sp. z o.o. [dalej: Paccor (Bydgoszcz) Poland lub Spółka] została opracowana i podana do publicznej
wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych1.
W 2020 roku spółka Paccor (Bydgoszcz) Poland działała pod firmą Miko Pac sp. z o.o. i była częścią
Grupy Miko. W 2021 r. Grupa Paccor przejęła spółkę Miko Pac N.V. (spółkę zależną Miko N.V.).
W wyniku tego przejęcia do Grupy Paccor została włączona spółka Miko Pac sp. z o.o., a firma, pod
która działała ta spółka, została zmieniona na Paccor (Bydgoszcz) Poland sp. z o.o.

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Zgodnie z głównymi założeniami strategii podatkowej, które pozostają aktualne obecnie, jak i w 2020
roku, gdy Spółka nie była częścią Grupy Paccor:
•

Nadrzędnym celem Spółki jest zminimalizowanie ryzyka podatkowego poprzez przestrzeganie
wymogów określonych w obowiązujących krajowych przepisach prawa podatkowego i
zapisach umów międzynarodowych. Jednocześnie, Spółka dąży do właściwego ustalania i
terminowego regulowania ciążących na niej zobowiązań podatkowych oraz należności
publicznoprawnych.

•

Paccor (Bydgoszcz) Poland akceptuje jak najniższy poziom ryzyka podatkowego, w związku
z czym Spółka prowadzi w odpowiedzialny i przejrzysty sposób politykę zarządzania ryzykiem
podatkowym, której zadaniem jest ograniczane prawdopodobieństwa jego wystąpienia
i materializacji. W tym celu, Spółka m. in. systematycznie monitoruje zmiany w przepisach
podatkowych i/lub ich interpretacjach oraz poszerza wiedzę pracowników odpowiedzialnych
za realizację funkcji podatkowych.

•

Spółka kładzie duży nacisk na weryfikację swoich kontrahentów, dlatego też wykonuje
działania umożliwiające wybór i ocenę zarówno aktualnych, jak i nowych kontrahentów. Celem
wykonywanych działań jest zapewnienie, że dostawcy są wybierani i poddawani regularnej
ocenie pod względem ustalonych kryteriów gwarantujących wymagania Spółki.

•

Spółka przywiązuje szczególną uwagę do zachowania transparentności oraz wzajemnego
szacunku we współpracy z organami podatkowymi. Paccor (Bydgoszcz) Poland w kontaktach z
ich przedstawicielami kieruje się otwartością, rzetelnością oraz profesjonalizmem.

1

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze
zm.), [dalej: Ustawa].
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•

Paccor (Bydgoszcz) Poland przy zarządzaniu kwestiami podatkowymi uwzględniania również
kryterium adekwatności i słuszności w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych.

Realizowana strategia podatkowa wpisuje się w ogólne zasady działania Spółki jako przedsiębiorcy,
który dąży do odpowiedniej partycypacji w swoim otoczeniu. W tym celu Spółka kieruje się wysokim
stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne, w szczególności analizuje wpływ każdego
nowego przedsięwzięcia na środowisko. Pozostałe działania opierają się o między innymi zapewnienie
wysokich standardów zatrudnienia opierających się na dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy,
a także o komfort pracy. Podejście stosowane przez Spółkę w tym zakresie ma swoje oparcie
w wartościach wyrażonych w Kodeksie Etycznym.
Zasady zawarte w Kodeksie Etycznym mają na celu wspieranie pracowników Paccor (Bydgoszcz)
w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w relacjach ze współpracownikami, partnerami Spółki
oraz instytucjami. W odniesieniu do rozliczeń podatkowych, szczególne zastosowanie ma ujęta
w Kodeksie zasada szczerości i poufności.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
W 2020 roku Paccor (Bydgoszcz) Poland nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy
o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 ustawy Ordynacja podatkowa2.
Spółka zachowuje pełną transparencję względem organów podatkowych, a także dąży do prowadzenia
otwartego i pełnego szacunku dialogu z ich przedstawicielami. Co więcej, Paccor (Bydgoszcz) Poland
sumienne i terminowo wypełnia obowiązki informacyjne wobec organów podatkowych wynikające
z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

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 Ordynacji, z podziałem na podatki, których
dotyczą
Paccor (Bydgoszcz) Poland jest świadoma, iż właściwe ustalanie oraz terminowe płacenie podatków
wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy kraju oraz jego obywateli. W związku z tym, poniżej
przedstawione zostały szczegóły dotyczące dokonanych przez Spółkę wpłat podatków do budżetu
Państwa za 2020 rok podatkowy.
Paccor (Bydgoszcz) Poland w 2020 roku realizowała obowiązki podatkowe w zakresie:

2

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, [dalej: Ordynacja].
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•
•

•
•

podatku od towarów i usług – Spółka będąc czynnym podatnikiem VAT składała deklaracje
podatkowe oraz dokonywała wpłat podatku w terminach ustawowych,
podatku dochodowego od osób prawnych – Spółka była podatnikiem w związku z działalnością
wykonywaną w kraju oraz w terminach ustawowych wywiązywała się z obowiązku uiszczania
zaliczek oraz złożenia wymaganych prawem deklaracji,
podatku dochodowego od osób fizycznych – Spółka była płatnikiem podatku oraz dokonywała
wpłat zaliczek na podatek i składała deklaracje podatkowe w ustawowych terminach,
podatku od nieruchomości – Spółka złożyła deklaracje podatkową oraz dokonywała wpłat
podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, który wymagałby zgłoszenia
do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Informacje 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 ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
Z uwagi na uwzględnienie w grupowym łańcuchu dostaw Spółka zawierała transakcje zakupu oraz
sprzedaży towarów z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy (w 2020
roku były to podmioty z Grupy Miko), których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi. W ramach
Grupy Miko Spółka korzystała również z gwarancji korporacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych, z
tytułu których podstawy obliczenia opłat przekraczały powyższy limit.

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
Paccor (Bydgoszcz) Poland w 2020 roku nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań
restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych
lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji ogólnej,
interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej i wiążącej informacji
akcyzowej
W 2020 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie:
•

ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji,
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•
•
•

interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji,
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów
i usług3,
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4.

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W 2020 roku Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych w krajach i na terytoriach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji. W 2020 roku Spółka dokonała jedynie sprzedaży towarów o
niewielkiej wartości do podmiotu niepowiązanego z Republiki Seszeli. Dochód z tytułu tej transakcji
został opodatkowany w całości w Polsce.
Powyższe transakcje dotyczyły sprzedaży produktów przez Spółkę.
*****

3
4

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722).
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