INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII
PODATKOWEJ
Sporządzanej na podstawie art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

przez

Ice- Full Dystrybucja Sp. z o.o.
za rok podatkowy 2020r.

1. Wprowadzenie
Spółka Ice-Full Dystrybucja z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ul. Głównej 71 NIP: 7732487229,
wpisana do KRS pod nr. 733183 jako podmiot zobowiązany, który w roku podatkowym 2020 osiągnął
przychód przekraczający 50 mln euro, przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej.
Strategia podatkowa Spółki Ice-Full Dystrybucja zapewnia prawidłowe i terminowe realizowanie
zobowiązań podatkowych oraz innych obowiązków formalnoprawnych ciążących na Spółce jako
podatniku i płatniku.
Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania ryzykiem jednocześnie wpływając na zapobieganie
ryzyk podatkowych stosując przejrzyste zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi w tym z
podmiotami powiązanymi. W przypadku podmiotów powiązanych Spółka stosuje umowy, zasady i
ceny rynkowe jak we współpracy z pozostałymi kontrahentami. Wszelkie operacje i transakcje
gospodarcze podejmowane przez Spółkę mają charakter rzeczywisty i są w pełni uzasadnione
potrzebami rynkowymi.
Spółka jest płatnikiem podatków z czego wywiązuje się terminowo i obowiązek ten traktuje nie jedynie
jako wymóg prawny, ale również jako powinność społeczną i gospodarczą. Spółka płacąc płatki zgodnie
z obowiązującymi przepisami świadomie dzieli się osiągniętym zyskiem ze społeczeństwem. Spółka
prowadząc działalność wielooddziałową proponuje miejsce stabilnego zatrudnienia dla lokalnych
mieszkańców, często w małych miejscowościach, w których uiszcza lokalne opłaty.
Spółka w roku podatkowym 2020 deklarowała i płaciła:
•
•
•
•
•
•
•

Podatek CIT
Podatek VAT
Podatek PIT
Podatek akcyzowy
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportu
Dodatkowo spółka jest płatnikiem składek na PFRON

Spółka dba o współpracę i dobrą relację z instytucjami publicznymi i Organami Krajowej Administracji
Skarbowej opierając ją na wzajemnym szacunku, zaufaniu i transparentności.

2. Elementy informacji o realizacji strategii podatkowej
2.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe
Dbając o prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych Spółka stosuje zarówno
procedury jak i wypracowane podczas wielu lat rozwoju dobre praktyki,

które służą

zapewnieniu płynności finansowej, a co za tym idzie skutecznemu realizowaniu polityki
podatkowej.

o

Procedura weryfikacji wiarygodności kontrahentów pod kątem wypłacalności przy
udzielaniu płatności terminowych- polegająca na sprawdzaniu czy rachunek bankowy
kontrahenta widnieje na białej liście, czy kontrahent figuruje jako czynny podmiot w
CEiDG, KRS, REGON, KRD, BiG zapewnia podejmowanie współpracy gospodarczej
jedynie z podmiotami czynnymi podatkowo i wypłacalnymi;

o

Procedura akceptacji dokumentów kosztowych – polega na weryfikowaniu
dokumentów pod kątem rachunkowo -podatkowym, dzięki temu przyjmowane,
rejestrowane i opłacane są tylko faktury prawidłowo sporządzone;

o

Procedura w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, których Spółka jest
dystrybutorem zapewnia prawidłowość dokonywania transakcji z podmiotami
posiadającymi odpowiednie zezwolenia;

o

Ponadto wypracowane przez lata działalności dobre praktyki, stosowane przez zespół
wykwalifikowanych specjalistów wspomagane narzędziami informatycznymi z
zaszytymi procesami zapewniają prawidłowe i terminowe składanie deklaracji oraz
płacenie należności podatkowych;

2.2. Przekazywane informacje o schematach podatkowych
Spółka nie wdrażała i nie przekazywała informacji dotyczących schematów podatkowych
(MDR)

2.3. Działania restrukturyzacyjne
Spółka w roku 2020 nie podejmowała i nie planowała działań restrukturyzacyjnych

2.4. Informacja o złożonych wnioskach o wydanie:
a). Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 a § Ordynacji podatkowej Spółka nie składała wniosków
b). Interpretacja przepisów prawo podatkowego, o której mowa w art. 14b

Ordynacji

podatkowej - Spółka nie składała wniosków
c). Wiążącej interpretacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów
i usług - Spółka nie składała wniosków
d). Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7 d ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008r. o podatku akcyzowym - Spółka nie składała wniosków

2.5. Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi – Spółka w roku 2020 zawierała transakcje
z podmiotami powiązanymi
2.5.1. Z podmiotem Logimp Sp. z o.o. NIP: 7732262281 transakcje z kategorii: 2006 Zakup
towarów od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach. Przedmiotem transakcji
był Zakup napojów alkoholowych i bezalkoholowych, których wartość wyniosła 18,52%
sumy bilansowej;
2.5.2. Z podmiotem Drink Serwis Sp. z o.o. NIP: 7732470737 transakcje z kategorii: 2106 Zakup
innych usług. Przedmiotem transakcji były Usługi transportowe, których wartość
wyniosła 11,20% sumy bilansowej.

2.6. Rozliczenia z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową
3. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową wykazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j
ust.2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”
.
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