
 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 
 
Spółka Tarczyński S.A. (zwana dalej również: „Spółką”) sporządziła oraz podaje do publicznej 
wiadomości niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020. 
 
Spółka Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym nr 80, 55-100 Trzebnica, NIP 9151525484, 
REGON 932003793, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod 
numerem KRS 0000225318, kapitał zakładowy 11 346 936,00 zł, prowadzi działalność w zakresie 
produkcji, przetwórstwa oraz sprzedaży mięsa i wyrobów z mięsa.  
 
Spółka jest wiodącym producentem kabanosów w Polsce. Jej produkty są obecnie dystrybuowane 
do blisko 30 krajów świata na 4 kontynentach. Posiada własne laboratorium, zespół technologów, 
a także rozbudowany dział jakości oraz jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w 
Europie. Spółka Inwestuje w rozbudowę zakładu, zakup nowoczesnych, przyjaznych dla 
środowiska technologii.  
 
Spółka jest jednostką dominującą w międzynarodowej Grupie Kapitałowej Tarczyński S.A. 
 
Niniejsza informacja została sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru 
prowadzonej przez Spółkę działalności, jednak nie obejmuje informacji objętych tajemnicą 
handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego. 
 
Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.: 
 

1. Realizowała procesy oraz procedury dotyczące zarządzania obowiązkami 
wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonywanie. 
 
Spółka posiada procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich 
prawidłowe wykonywanie. W celu wykonania obowiązków podatkowych stosowała 
wdrożone procedury i procesy w zakresie kontroli, obiegu, przechowywania, 
sporządzania i udostępniania dokumentów (dokumenty związane z wykonywaniem 
obowiązków podatkowych są archiwizowane w usystematyzowany sposób w formie 
papierowej oraz elektronicznej). Zasady rozliczeń podatkowych ustanowione zostały z 
uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz obszarów odpowiedzialności powierzonej 
osobom uczestniczącym w procesie rozliczeń, które zapewniają zarówno prawidłowe 
wypełnianie obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki. 
 
W proces realizacji prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych Spółka 
zaangażowała, obok pracowników działu podatkowego oraz księgowości, pracowników 
działu kancelarii, controllingu oraz działu finansowego, w tym także pracowników 
merytorycznych, którzy ze względu na swoją wiedzę, kompetencje oraz posiadane 
informacje o zdarzeniach gospodarczych mają kluczowy wpływ na rozliczanie i 



 

 

wykonywanie obowiązków podatkowych. Z uwagi na nieustanne zmiany przepisów prawa 
podatkowego, Spółka stwarza możliwość udziału w szkoleniach celem zdobycia lub 
zaktualizowania posiadanej przez pracowników wiedzy z zakresu prawa podatkowego. 
Każdy pracownik działu księgowości ma zapewniony dostęp do serwisów podatkowych w 
celu śledzenia zmian w przepisach prawa podatkowego oraz linii orzeczniczej organów 
podatkowych i sądów. 
 
Dla zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych Spółka stosowała ustalone 
mechanizmy oraz procedury ukierunkowane na zapewnienie rzetelności prowadzonych 
rozliczeń podatkowych. Przeglądy podatkowe z udziałem zewnętrznych doradców 
weryfikowały poprawność dokonywanych czynności w zakresie wypełniania obowiązków 
ustawowych oraz identyfikowały ryzyko podatkowe. 
 
W zakresie, który ze swej istoty nie może zostać objęty regulacjami pisemnymi, Spółka 
zapewnia i stosuje adekwatne procesy, które mają na celu prawidłowe wykonanie 
obowiązków prawa podatkowego. 
 

2. Nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o 
współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (zwanej dalej „op”); 

 
3. Terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy: 
Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania dla prawidłowego oraz terminowego 
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności rozliczenia 
podatkowe są wyliczane na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego i 
zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz regulowane w 
terminach wynikających z przepisów prawa. 
 
Spółka Tarczyński S.A. w roku podatkowym 2020 realizowała obowiązki podatkowe z 
tytułu następujących podatków: 

 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), 
 Podatek od towarów i usług (VAT), 
 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), 
 Podatek od nieruchomości, 
 Podatek akcyzowy, 
 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), 
 Podatek od środków transportowych, 
 Podatek rolny, 
 Podatek leśny. 
 

4. Nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o 
schematach podatkowych, o której mowa w art. 86 § 1 pkt 10 op, z uwagi na brak 
rozpoznania schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg; 
 



 

 

5. Realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą o CIT”), których wartość 
przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
Suma bilansowa aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 785 532 821,65 zł. 
W związku z tym Spółka zobowiązana jest wskazać transakcje z podmiotami powiązanymi, 
których wartość przekroczyła 39 276 641,08 zł. 

 
W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała lub kontynuowała następujące transakcje z 
podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów: 

 sprzedaż produktów (wyrobów) dla Tarczyński Deutschalnd GmbH, 
 przystąpienie do długu/zabezpieczenie wierzytelności EJT sp. z o.o., 
 uzyskania poręczenia od EJT sp. z o.o. 

 
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT Spółka była obowiązana do sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych za 2020 r. 
 

6. Planowała i podejmowała działania restrukturyzacyjne, które podyktowane były 
celami ekonomicznymi oraz potrzebami produkcyjnymi, niemniej jednak mogą one 
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Działania te nie stanowiły jednak 
restrukturyzacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych ani przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa. 
 
W II połowie 2020 r. został zawiązany nowy podmiot powiązany, którego jedynym 
udziałowcem jest Spółka. Spółka zawarła współpracę z tym podmiotem w celu wsparcia 
działalności Spółki na określonym etapie produkcji. 
 

7. Nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 
mowa w art. 14a § 1 op; 

 
8. Złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 

mowa w art. 14b op: 
Data złożenia wniosku: 18 listopada 2020 r. 
Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych (kwestie cen transferowych). 

 
9. Nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 685); 

 



 

 

10. Nie występowała z wnioskiem 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); 
 

11. Podejmowała działania w zakresie zarządzania ryzkiem podatkowym; 
Przepisy prawa podatkowego podlegają nieustannym zmianom, a ich prawidłowa 
wykładnia niejednokrotnie wymaga specjalistycznej wiedzy. Konieczność dokonywania 
interpretacji przepisów prawa podatkowego niesie za sobą określone ryzyko podatkowe.  
 
Strategia Spółki zakłada, aby nie podejmować działań ryzykownych podatkowo. Spółka 
korzysta z dostępnych rozwiązań przewidzianych wprost przez przepisy prawa 
podatkowego, zgodnie z treścią i celem tych przepisów. Ze względu na charakter i 
specyfikę działalności Spółka korzysta z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, 
określoną przepisami art. 18d ustawy o CIT. 
 
Ewentualne skutki podatkowe wynikające z danego zdarzenia gospodarczego, które 
stwarza wątpliwości lub generuje ryzyko podatkowe jest na bieżąco analizowane i 
ograniczane przy wykorzystaniu stosownych narzędzi.  
 
W tym celu Spółka korzysta m.in. z usług doradztwa podatkowego. Wątpliwości w zakresie 
wykładni przepisów prawa podatkowego są konsultowane z doradcą podatkowym. 
 

12. Nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT 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 op. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

      


