Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r.
Adamietz sp. z o.o.

Informacje ogólne
Adamietz sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”), z siedzibą przy ul. Braci Prankel 1 w Strzelcach Opolskich prowadzi działalność w zakresie generalnego
wykonawstwa budowniczego i specjalistycznego. Ponadto Spółka zajmuje się projektowaniem obiektów przemysłowych, produkcją płyt
warstwowych i profili zimnogiętych.
Spółka jest jednym z pięciu największych wykonawców specjalizujących się w ciężkim budownictwie przemysłowym i budownictwie
logistycznym oraz jednym z liderów na rynku krajowym i europejskim w zakresie innowacyjnych technologii budowlanych, w szczególności
produkcji płyt warstwowych.
Główna działalność Spółki prowadzona jest w Polsce, ale Spółka dokonuje też dostaw swoich produktów, a także świadczy usługi
montażowe w innych państwach europejskich takich jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Holandia, kraje skandynawskie.
Spółka należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą liczne spółki polskie i zagraniczne. Grupa zrzesza podmioty działające m.in.
w branży: nieruchomościowej budowniczej, transportowej, restauracyjnej czy hotelarskiej.

Spółka posiada udziały w podmiotach działających na terytorium Polski i za granicą.
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Procedury i procesy podatkowe
Dążąc do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków podatkowych, Spółka posiada spisane procedury regulujące
kwestie związane z postępowaniem w zakresie spraw podatkowych. Spółka jest świadoma zmian zachodzących w prawie podatkowym, które
mogą mieć potencjalny wpływ na jej rozliczenia podatkowe, dlatego też regularne dokonuje przeglądu i aktualizacji ww. procedur i procesów.
W tabeli zaprezentowano przykłady:
Proces / procedura
Procesy rozliczeniowe
Procedura MDR

Opis
Procesy określające zasady dokonywania rozliczeń podatkowych, zapewniająca terminowe i
prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych Spółki.
Procedura identyfikowania i raportowania schematów podatkowych.

Procedura obiegu dokumentacji
podatkowej

Procedura określająca zasady obiegu dokumentacji podatkowej oraz akceptacji/podpisywania
dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe.

Procedura należytej staranności
w zakresie WHT

Procedura mająca na celu dochowywanie należytej staranności przy ustalaniu obowiązków
podatkowych i formalnych Spółki w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw.
podatku u źródła).

Procesy weryfikacji kontrahentów

Procesy określające zasady weryfikowania kontrahentów, zawierająca zasady należytej staranności
dla potrzeb VAT i CIT.
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Zabezpieczenie prawidłowej realizacji obowiązków
podatkowych
Podział ról i odpowiedzialność
Dla prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka zatrudnia specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę,
odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków podatkowych, niezbędny nadzór nad procesami podatkowymi, współpracę z organami podatkowymi
oraz doradcami zewnętrznymi.
Wykwalifikowany personel zatrudniony jest przede wszystkim w ramach Działu finansowego, wraz z jego Kierownikiem, Główną Księgową oraz
Dyrektorką Finansową na czele.
W razie zaistnienia takiej potrzeby, Spółka konsultuje kwestie podatkowe z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.
W celu zapewnienia, że wiedza pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe jest kompletna i aktualna, Spółka zapewnia pracownikom
dostęp do wiedzy podatkowej, w tym poprzez umożliwienie im wzięcia udziału w okresowych szkoleniach wewnętrznych z zakresu podatków oraz
bieżące informowanie pracowników Spółki o zmianach w prawie podatkowym, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki.
Dodatkowo, pracownicy innych działów funkcjonujących w Spółce mają obowiązek konsultowania podejmowanych działań z personelem Działu
finansowego, w zakresie potencjalnych zdarzeń mogących wywoływać skutki podatkowe.

Mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa funkcji podatkowej
Spółka korzysta z systemów IT (np. CDN XL), które wspierają prawidłową realizację obowiązków podatkowych, w tym kalkulację właściwej wysokości
zobowiązań podatkowych. Systemy IT są na bieżąco aktualizowane i serwisowane w celu zachowania bezpieczeństwa, poprawności i ciągłości
danych niezbędnych w procesie kalkulacji zobowiązań podatkowych.
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Realizacja obowiązków podatkowych w 2020 r.
Spółka dochowuje należytej staranności w zakresie rozliczania podatków
bezpośrednich, pośrednich i lokalnych. Efektem tego, w 2020 r. Spółka
terminowo i prawidłowo wypełniła obowiązków związanych z wszystkimi
zobowiązaniami podatkowymi w Polsce, zarówno jako podatnik,
jak i płatnik.

Danina Publiczna

Status

Podatek dochodowy od osób
prawnych

Podatnik

Podatek od towarów i usług

Podatnik

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

Płatnik

Podatek od nieruchomości

Podatnik

W 2020 r. Spółka na bieżąco analizowała dokonywane transakcje oraz
czynności z punktu widzenia raportowania schematów podatkowych (ang.
mandatory disclosure rules - MDR) w związku z wdrożeniem wewnętrznej
procedury w zakresie niewywiązywania się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych. W 2020 r. nie zidentyfikowała
transakcji bądź czynności posiadającej cechy schematu podatkowego.

Podatek od czynności
cywilnoprawnych

Podatnik

Spółka w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

ZUS

Płatnik / podatnik

W 2020 r. wobec Spółki prowadzone były czynności sprawdzające w zakresie
danych transakcji z kontrahentem Spółki, niemniej jednak ww. czynności nie
wykazały żadnych nieprawidłowości.
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Dobrowolna współpraca z organami podatkowymi
W roku podatkowym 2020 Spółka nie złożyła wniosku o wydanie:
ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka dąży do zapewnienia profesjonalnej, otwartej i transparentnej współpracy z organami podatkowymi. Pomimo faktu, że w 2020 r.
Spółka nie wystąpiła z żadnym wnioskiem o oficjalne interpretacje / decyzje w zakresie przepisów prawa podatkowego, w poprzednich
latach występowała o indywidualne interpretacje przepisów podatkowych oraz nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości w przypadku
pojawienia się wątpliwości w zakresie przepisów prawa podatkowego.
Spółka w 2020 r. nie korzystała również z innych form współpracy z organami podatkowymi, m.in.: uprzedniego porozumienia cenowego,
opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła, opinii zabezpieczającej.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi i transakcje
restrukturyzacyjne
Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2020 r.
W 2020 r. Spółka dokonała dwóch transakcji z podmiotem powiązanym, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów. Były to:
transakcje towarowe oraz towarowo-usługowe ze spółką FORMOPEX sp. z o.o.
Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

Transakcje restrukturyzacyjne w 2020 r.
W 2020 r. Spółka:
nabyła udziały w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
została komandytariuszem w spółce komandytowej.
Spółka nie planuje w najbliższych latach znaczących transakcji restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na zobowiązania podatkowe
Spółki lub podmiotów powiązanych – za wyjątkiem nabywania nowych podmiotów zależnych (jako przejaw działalności inwestycyjnej).
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