Targban
Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Targban Sp. z o.o. w roku
podatkowym, który zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r.

I. Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana jest w celu spełnienia
przez Targban Sp z o o („Spółka") obowiązku nałożonego przez art. 27c ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osó b prawnych. Przepis ten nakazuje
podmiotom, któ rych przychody za rok poprzedni przekroczyły ró wnowartość 50 min euro,
sporzą dzenie informacji o realizowanej strategii podatkowej.
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II Dane składające się na informację o realizowanej strategii podatkowej
II.l Procesy i procedury podatkowe
Spółka przestrzega przepisó w prawa podatkowego. Analizuje skutki podatkowe
dokonywanych operacji gospodarczych i innych zdarzeń.
Obowiązki zwią zane z rozliczaniem podatkó w oraz z wykonywaniem innych obowiązkó w
nakładanych przez przepisy prawa podatkowego wykonywane są przez wyznaczonych
pracownikó w Spółki. Zapewniają oni prawidłowe wykonywanie tych obowiązkó w.
W celu rozliczenia podatkó w Spółka podejmuje następujące działania:
1. Zbiera źró dła konieczne do ustalenia podstawy opodatkowania
2. Oblicza podstawę opodatkowania
3. Oblicza podatek przy zastosowaniu właściwych stawek
4. Wykazuje w deklaracji kwotę zobowiązania podatkowego
5. Płaci podatek na rachunek właściwego organu podatkowego.
W procesie rozliczania podatku dochodowego od osó b prawnych wykorzystywana jest
polityka rachunkowości Spółki przy uwzględnieniu różnic między rachunkowym a
podatkowym podejściem do rozliczeń operacji gospodarczych i innych zdarzeń.
W celu uwzględnienia różnic między kursami walut obcych stosowanymi na potrzeby
podatku dochodowego od osó b prawnych a kursami walut obcych stosowanymi na potrzeby
podatku od towaró w i usług Spółka stosuje procedurę modułu CDNAVAT.
Spółka wypełnia obowiązki nałożone na nią przez przepisy prawa podatkowego,
dochowując należytej staranności w obszarach działalności, w któ rych jest to konieczne W
szczegó lności w zakresie nieobjętym dokumentami pisemnymi Spółka dba o zapewnienie
odpowiednich zasobó w w celu należytego wykonania obowiązkó w wynikających z
przepisó w prawa podatkowego.
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Spółka ma niską skłonność do podejmowania działań rodzących ryzyko podatkowe.
Wszelkie wątpliwości są rozstrzygane przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe
Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z uwzględnieniem należytej
staranności Niekiedy Spółka w tym zakresie korzysta też z pomocy podmiotó w
świadczących usługi doradztwa podatkowego. Spółka na bieżąco monitoruje zmiany
przepisó w prawa podatkowego oraz sprawuje nadzó r nad pracownikami dokonującymi

.

rozliczeń podatkó w.

II.2 Dobrowolne formy współpracy z organami Kraiowei Administracji Skarbowej
W roku podatkowym, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka nie podejmowa ła
żadnych formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.
II.3 Realizacja obowiązkó w podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tvm
przekazywanie informacji o schematach podatkowych Szefowi Kraiowei Administracji
Skarbowej

W roku podatkowym, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r., Spółka rozliczała w
Polsce następujące podatki:
1) podatek dochodowy od osó b prawnych;
2) podatek od towaró w i usług;
3) podatek od nieruchomości;
4) podatek od środkó w transportu.
Z innych danin publicznych Spółka rozliczała należności celne przywozowe.
Spółka ponadto pełniła funkcję płatnika podatku dochodowego od osó b fizycznych w
związku z wynagrodzeniami wypłacanymi na rzecz osó b zatrudnionych w Spółce oraz w
związku z dywidendą wypłacaną na rzecz wspó lnika

.

Spółka ponadto pełniła też funkcję płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i składek

na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązki zwią zane z rozliczaniem i płaceniem podatkó w i innych danin publicznych oraz
obowiązki związane z funkcją płatnika podatkó w i składek Spółka wykonywała w ustawowo
określonych terminach.
W roku podatkowym, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka nie
zidentyfikowała schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji
podatkowej, informację o któ rym miałaby obowiązek przekaza ć Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej. W roku tym Spółka nie przekazywała zatem Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi, któ rych wartość przekraczała
bilansowej aktywó w w rozumieniu przepisó w o rachunkowości, ustalonych na
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki

IL4

5% sumy
podstawie

.

W roku podatkowym, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r , jedyną transakcją z
podmiotem powiązanym, któ rej wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywó w Spółki
w rozumieniu przepisó w o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, było nabycie usług transportowych od
spółki zależnej mającej siedzibę na terytorium Polski.
11.5 Działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowią zań
podatkowych Spółki oraz planowanie takich dzia ła ń
W roku podatkowym, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r Spółka nie podejmowała
ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej
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zobowiązań podatkowych.

.

11.6 Złożone wnioski o wydanie interpretacji ogó lnych, interpretacji indywidualnych
wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych
W roku podatkowym, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka nie składa ła
wnioskó w:
1) o wydanie ogó lnej interpretacji podatkowej;
2) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisó w prawa podatkowego;
3) o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o któ rej mowa w art. 42a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaró w i usług;
4) o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o któ rej mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ani
wydanie opinii zabezpieczającej, o któ rej mowa w art. 119w i następnych ustawy z
)
o
5
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
11.7 Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach

szkodliwa konkurencie podatkowa
, któ ry zakończył się dnia 31 grudnia 2020 r , Spółka nie dokonywała
podatkowym
roku
W
rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansó w z dnia 28 marca 2019 r w
sprawie określenia krajó w i terytorió w stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w
zakresie podatku dochodowego od osó b prawnych, w rozporzą dzeniu Ministra Finansó w z
dnia 28 marca 2019 r w sprawie określenia krajó w i terytorió w stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osó b fizycznych oraz w
obwieszczeniu Ministra Finansó w, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 pa ździernika
2021 r w sprawie ogłoszenia listy krajó w i terytorió w wskazanych w unijnym wykazie
jurysdykcji niechętnych współpracy do celó w podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii
stosują cych
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Europejskiej, któ re nie zostały ujęte w wykazie krajó w i terytorió w stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisó w o podatku dochodowym od
osó b fizycznych oraz przepisó w o podatku dochodowym od osó b prawnych, oraz dnia
przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej.
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