
 

  

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 
za rok podatkowy trwający  

od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. sporządzona na 
podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

 

Dane podmiotu realizującego obowiązek 
strategii podatkowej:  

„TARGOR-TRUCK” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Ławy 97, 07-411 Rzekuń,  

NIP: 7582045405,  

BDO: 000068428,  

Zarejestrowana pod nr KRS 0000068646 w Sądzie 
Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS,  

Kapitał zakładowy: 550 000 zł 
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Informacje ogólne 

 

Opis podmiotu realizującego obowiązek informacji o strategii 
podatkowej, cel sporządzenia oraz podstawa prawna informacji. 
 

W związku z dążeniem „Targor–Truck” Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) do 

prawidłowego zarządzania podatkami zgodnie z praktyką uczciwości podatników 

oraz rzetelności dokonywanych rozliczeń podatkowych, mając na uwadze, że 

wpływy podatkowe przyczyniają się do rozwoju gospodarczego w kraju, w 

którym „Spółka” prowadzi działalność gospodarczą, poniżej „Spółka” 

przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 

trwający od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. przygotowaną zgodnie z 

wymogami art. 27c ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1406 ze zm.; dalej jako „Ustawa o 

CIT”). 

„Targor-Truck” Sp. z o.o. to spółka w pełni z polskim kapitałem.  

„Spółka” jest liczącym się podmiotem w branży transportowej. Dzięki 

doskonałym referencjom u dotychczasowych partnerów stale powiększa grono 

firm, dla których świadczy usługi transportowe, czego efektem jest wzrastająca 

ilość przewożonej masy towarowej. 

Celem działalności „Spółki” jest realizacja założeń biznesowych przy 

poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z 

interesariuszami „Spółki”.  

Strategia podatkowa, którą „Spółka” udostępnia zawiera wszelkie wymagane 

przepisami prawa podatkowego elementy z uwzględnieniem charakteru, rodzaju  
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i rozmiaru prowadzonej działalności. Dodatkowo w dokumencie znajdują się 

informacje, które nie są obligatoryjne, ale pomogą zrozumieć biznes „Targor- 

Truck”  Sp. z o.o. oraz  podejście do realizacji obowiązków podatkowych.  

 

Strategia biznesowa podmiotu realizującego obowiązek informacji o 

strategii podatkowej. 

„Spółka” funkcjonuje na rynku transportowo-spedycyjnym od wielu lat, dzięki 

czemu zdobyła wiedzę i doświadczenie, które pozwalają płynnie dopasowywać 

się do wymagań  rynku oraz szybko reagować na zmieniające się warunki.   

„Targor-Truck” Sp. z o.o. współpracuje z szeroką gamą klientów z Polski i Europy. 

Ambicja i determinacja „Spółki”  w dążeniu do doskonałości prowadzi do stałego 

poszerzania grupy zadowolonych klientów.   

„Spółka” identyfikuje, ocenia, łagodzi i zarządza ryzykiem, co jest kluczowe dla 

strategii biznesowej i obejmuje ryzyko podatkowe. 
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Elementy informacji o realizowanej strategii 
podatkowej 
1. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie. 

 

Podstawowe procesy i procedury podatkowe. 

„Targor-Truck” Sp. z o.o., jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

będący zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków, w 

działalności stosuje zasady podatkowe, które mają na celu zapewnienie 

prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków podatkowych, m.in: 

1. Przestrzega wszystkich przepisów prawa podatkowego.  

2. Współpracuje z doradcami podatkowymi, a tym samym kluczowe decyzje 

biznesowe są przeanalizowane pod kątem prawidłowego i terminowego 

wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Pozyskana dzięki 

współpracy wiedza w kwestiach podatkowych jest przekazywana 

wewnątrz „Spółki” (m.in. poprzez organizowanie szkoleń, wyznaczanie 

wytycznych). 

3. Nie korzysta i nie tworzy struktur w rajach podatkowych w celach 

optymalizacyjnych jak i innych państwach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową.  

4. Współpracuje z organami podatkowymi w sposób prawidłowy poprzez 

wyznaczonych pracowników „Spółki”. 
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5. Zarządzając wykonywaniem obowiązków podatkowych wynikających z 

przepisów prawa podatkowego stosuje najlepsze praktyki, dochowuje 

należytej staranności, wykorzystuje wewnętrzne zasady, procesy i 

instrukcje. 

6. Obowiązki podatkowe realizuje terminowo (w tym zapłata zobowiązań 

podatkowych). Gdy nastąpi opóźnienie, niezwłocznie dokonuje działań 

naprawczych, tj. dopełnienia obowiązku w przypadku konieczności 

złożenia korekty deklaracji oraz w razie potrzeby dokonuje 

zapłaty/dopłaty zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami. 

7. Wykonując działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej „Spółka” 

wypełnia obowiązki innych jurysdykcji. 

8. „Spółka” strategię podatkową opiera na zasadach, przepisach i 

wytycznych, które mają na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym 

w Polsce prawem. 

9. Podatki są płacone przez „Spółkę” i nie jest tolerowane unikanie 

opodatkowania, nie płacenie terminowe zobowiązań podatkowych. 

10.  „Spółka” utrzymuje otwarte i przejrzyste relacje z organami 

podatkowymi; uwzględnia wytyczne i wskazówki organów podatkowych. 

„Spółka” jest postrzegana w opinii administracji publicznej pozytywnie. 

11.  „Spółka” nie zawiera umów uzależniających wysokość wynagrodzenia za 

usługę od wysokości uzyskanej korzyści podatkowej. 

12.  „Spółka” promuje i wdraża dobre praktyki i kulturę zarządzania ryzykiem, 

również w odniesieniu do podatków.  
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Zarządzanie ryzykiem podatkowym i relacje z organami podatkowymi : 

1. „Spółka” stosuje zasady, procedury i instrukcje, które mają na celu 

terminowe i prawidłowe realizowanie obowiązków przepisów prawa 

podatkowego. 

2. „Spółka” zarządza sprawami podatkowymi w taki sposób, aby zapewnić 

podczas wykonywanych działań gospodarczych realizację wszystkich 

elementów, wymogów formalnych lub dokumentacyjnych w kontekście 

realizacji obowiązków podatkowych. 

3. „Spółka” na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Analizy i 

konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się w ramach działu 

księgowego, Zarządu Spółki, stałych doradców podatkowych i prawnych. 

4. „Spółka” wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze 

podatkowym. 

5.  Spółka” nie wdraża żadnych agresywnych strategii podatkowych, nie 

tworzy sztucznych struktur. 

6. Podczas wdrażania procedur mających na celu prawidłowe zarządzanie 

ryzykiem podatkowym „Spółka” korzysta z doradców podatkowych oraz 

specjalistów w danej dziedzinie. 

7. „Spółka” na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa 

podatkowego; korzysta ze szkoleń w zakresie zmian. 

8. „Spółka” przestrzega terminowości w wypełnianiu obowiązków 

sprawozdawczych (składanie deklaracji, informacji podatkowych). 

9. „Spółka” wypracowała jasne i prawidłowe zasady współpracy z organami 

podatkowymi w przypadku weryfikacji przez organy realizacji obowiązków 
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podatkowych w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, 

celno-skarbowych. 

10.  Wszelkie niezamierzone błędy w deklaracjach, zeznaniach, ewidencjach 

składanych do organów podatkowych są w pełni ujawniane niezwłocznie 

po ich wykryciu. Bez zbędnej zwłoki dokonuje się niezbędnych korekt 

błędów lub nieprawidłowości w zeznaniach, deklaracjach, czy ewidencjach 

podatkowych. 

11. „Spółka” prowadzi regularny i bieżący przegląd ryzyka podatkowego oraz 

stosuje mechanizmy kontroli wewnętrznej w celu uzasadnienia i 

ograniczenia ryzyka podatkowego.  

12. Konsekwencje podatkowe transakcji są brane pod uwagę jako część 

ogólnego procesu podejmowania decyzji biznesowych przez firmę. 

13. „Spółka” rozpoznaje ryzyko podatkowe,  na które jest narażona w zakresie 

cen transferowych, jest świadoma ciążących na niej obowiązków, 

rozpoznaje limity, sporządza dokumentację.  

 

 2. Informacje o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z 

organami KAS. 

„Targor-Truck” Sp. z o.o. w kontaktach z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej wykazuje się chęcią współpracy dostarczając terminowo wszelkie 

wyjaśnienia i niezbędne informacje. Spółka w roku 2021 nie podejmowała 

dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Jednocześnie „Spółka”:  
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- współpracuje i przekazuje bez zbędnej zwłoki wszelkie niezbędne dokumenty 

w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej etc, 

- udziela wszelkich wyjaśnień i informacji na zadawane pytania przez 

pracowników organów podatkowych, 

- w żadnym stopniu nie uchyla się od udzielania pogłębionych informacji na 

potrzeby prowadzonych czynności przez organy podatkowe. 

 

3. Informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczpospolistej Polskiej, wraz z informacją o liczbie 

przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z 

podziałem na podatki, których dotyczą. 

„Spółka” jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje obowiązki podatkowe 

w terminach ustawowych zgodnie z przepisami prawa.  W roku podatkowym 

2021 „Spółka” realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do 

następujących podatków i opłat: 

• Podatek dochodowy od osób prawnych 

• Podatek od towarów i usług 

• Podatek od nieruchomości 

• Podatek od środków transportowych 

• Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych 

• Podatek u źródła. 
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Schematy podatkowe MDR 

„Targor-Truck” Sp. z o.o. posiada wewnętrzną procedurę przekazywania 

informacji o schematach podatkowych MDR (Mandatory Disclosure Rules). 

Doradcy podatkowi przeprowadzają szkolenia  z powyższego zakresu.   

„Spółka” nie przekazywała w roku podatkowym 2021 informacji do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych, gdyż nie 

zidentyfikowała żadnego schematu. 

 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu art. 11 a ust. 1 pkt 4 „Ustawy o CIT”, których wartość 

przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania 

finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami 

podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej. 

„Targor–Truck” Sp. z o.o. wypełniając obowiązki z zakresu cen transferowych 

ustala ceny transakcji z podmiotami powiązanymi stosowanie do art. 11c 

„Ustawy o CIT”. 

Lp.  Podmiot powiązany Siedziba  Rodzaj transakcji 

1 Targor-Truck GmbH Niemcy Sprzedaż i zakup usług 

2 Rutkowscy Spółka Jawna Polska Sprzedaż i zakup usług 

3 Tachografy Kazimierz Rutkowski Polska Sprzedaż i zakup usług 

4 Targor Aviation spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółka komandytowa   Polska Sprzedaż usług 

5 Rutkowski Piotr  Polska Zakup usług 
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Transakcje z podmiotami powiązanymi. 

W roku podatkowym 2021 „Spółka” zawierała z podmiotami powiązanymi 

transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, których wartość liczona 

odrębnie dla każdej transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

 

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 

zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. 

W roku podatkowym 2021 „Targor-Truck” Sp. z o.o. nie przeprowadzała działań 

restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w 

przyszłości.  

6. Informacje o złożonych wnioskach. 

1. „Spółka” nie składała w roku podatkowym 2021 wniosku o wydanie 

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

podatkowej. 

2. „Spółka” nie składała w roku podatkowym 2021 wniosku o wydanie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b  

Ordynacji podatkowej. 

3. „Spółka”  nie składała w roku podatkowym 2021 wniosku o wydane 

wiążących informacji stawkowych o których mowa w art. 42a ustawy o 

podatku od towarów i usług.  
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4. „Spółka” nie wystąpiła w roku podatkowym 2021 o wydanie wiążącej 

informacji akcyzowej o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym. 

 

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych w 

rajach podatkowych. 

„Spółka” w roku podatkowym 2021 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” oraz na podstawie art.23v ust. 2 „Ustawy o PIT” oraz w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym 

na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.  

 

 

 


