Informacja o Strategii podatkowej 2020
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 firmy Agrolex sp. z o.o.
z siedzibą w Pyrzycach (zwana dalej Agrolex) została sporządzona i podana do publicznej
wiadomości na podstawie art. 27c ust.1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 updop.
Agrolex występuje w upublicznionej liście podatników indywidualnych na stronie
rządowej na pozycji nr 2372 https://www.gov.pl/web/finanse/2020-indyidualne-danepodatnikow-CIT

Firma Agrolex jest jednym z liderów sprzedaży w obszarze kompleksowej obsługi
rolnictwa

w

województwie

zachodniopomorskim.

Prowadzimy

również

sprzedaż

w województwie lubuskim oraz pomorskim. W ośmiu oddziałach naszej firmy zaopatrzyć się
można w środki ochrony roślin, materiał siewny, nawozy, nawozy dolistnie, maszyny i części
rolnicze, pasze oraz wiele innych produktów niezbędnych w gospodarstwie rolnym. Ponadto
w części oddziałów prowadzimy skup płodów rolnych.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest m.in :
•

46, 75, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

•

47, 76, Z, Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych
zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

•

47, 78, z, Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

•

46, 21, Z, Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla
zwierząt,

•

01, 64, Z, Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

•

46, 61, Z, Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia,

Firma dąży do zminimalizowania poziomu ryzyka podatkowego wynikającego ze
specyfiki branży. Zachowujemy należytą staranność na każdym etapie w odniesieniu do
wszystkich procesów, które mogłyby istotnie wpłynąć na przestrzeganie przepisów
podatkowych. W przypadkach wątpliwych, bądź w przypadku planowania działań
biznesowych zasięgamy porad zewnętrznych doradców podatkowych. Ryzyka podatkowe są
identyfikowane, oceniane i monitorowane na bieżąco.
Firma Agrolex ma wdrożone procedury MDR. Agrolex planując działania oraz
realizując zobowiązania publicznoprawne w tym wynikające z obowiązków podatkowych
stosuje zasady:
- przestrzeganie przepisów prawa;
- uczciwość i przejrzystość działań;
- etyczna postawa spółki oraz jej organów zarządzających;
- uiszczanie podatków zgodnie z właściwymi regulacjami;
- brak transakcji niemających uzasadnienia gospodarczego;
- korzystanie wyłącznie z dostępnych ulg i zachęt podatkowych;
- brak współpracy z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.
Spółka prowadzi rzetelną weryfikację prawidłowości odliczenia podatku vat przy
fakturach

kosztowych

i

zakupowych,

dokonujemy

weryfikacji

kontrahentów

w systemie VIES oraz sprawdzamy podatników na tzw. białej liście VAT.
Spółka wywiązała się w przewidywanym ustawowo terminie z obowiązku naniesienia
danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W firmie Agrolex funkcjonuje

również ściśle określony proces obiegu dokumentów. Na bieżąco monitorowane są zmieniające
się przepisy prawa i w razie potrzeby, modyfikowane poszczególne działania, które wpływają
na prawidłowe funkcjonowanie podatkowe firmy.
Firma Agrolex nie przystąpiła do rządowego programu współdziałania, nie korzysta
z uprzedniego porozumienia cenowego oraz z opinii zabezpieczającej. Tym samym nie
skorzystała z żadnej dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.
Agrolex Sp. z o.o. uregulowała zobowiązania podatkowe w 2020 roku w
zakresie:
•
•
•
•
•
•

Podatku od osób prawnych na kwotę 1.376,9tyś. zł,
Podatku od osób fizycznych w kwocie 429,9tyś. zł,
Podatku VAT: należnego w kwocie 20.226,5tyś. zł, naliczonego w kwocie
21.137,9tyś. zł,
Podatku od nieruchomości w kwocie 447,8 tyś. zł,
Wieczystego użytkowania w kwocie 13,9tyś. zł,
Podatku od środków transportu w kwocie 1 tyś. zł.

Poniższa tabela prezentuje rodzaj oraz ilość zgłoszonych procedur MDR.

Zastosowane schematy podatkowe standaryzowane dotyczyły możliwości stosowania
korzystnych przepisów podatkowych dla umowy leasingowej na samochód osobowy
podpisanej w 2018 roku oraz korzystania z przepisów dotyczących oprocentowania pożyczek
pomiędzy podmiotami powiązanymi na zasadach obowiązujących od 01 stycznia 2019 dla cen
transferowych typu „bezpieczna przystań”.

W firmie Agrolex występują transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 updop. Suma łącznego obrotu z podmiotami powiązanymi w stosunku do
sumy bilansowej aktywów przekracza limit 5%. Jeżeliby odnieść limit 5% do transakcji
z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, to 5 spółek przekroczyło ten limit, a są to:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o., Innvigo Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Handlowo Promocyjne Agro-Efekt Sp. z o.o., Czarnowo Sp. z o.o.,
P.H.U. ROLTECH Henryk Witaszek. Wszystkie występujące w Spółce powiązania z
podmiotami powiązanymi mają charakter powiązań osobowych.
Poniższa tabela przedstawia obrót z podmiotami powiązanymi, z którymi limit 5%
został przekroczony.
2020
SPRZEDAŻ
ZAKUP
TOWARÓW
TOWARÓW
NETTO W TYŚ. ZŁ NETTO W TYŚ. ZŁ

PODMIOT POWIĄZANY
1

PUH CHEMIROL SP. Z O.O.

2

INNVIGO SP. Z O.O.

3

PHP AGRO-EFEKT SP.Z O.O.

4

CZARNOWO SP.Z O.O.
PHU ROLTECH HENRYK
WITASZEK

5

3.878,8

16.318,1

0,00

11.997,6

3.153,9

7.070,8

0,6

9.895,9

155,0

5.990,4

Spółka nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych.
Polityka handlowa dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klientów na
lokalnych rynkach, które charakteryzują się właściwą jedynie dla nich specyfiką. Koordynacja
i

spójność

prowadzonych

akcji

marketingowych

ułatwia

dotarcie

z przekazami

marketingowymi do odbiorców oraz budowanie świadomej marki.
Podstawa strategii działalności Spółki zakłada więc połączenie komplementarnych
potencjałów podmiotów powiązanych w celu zmaksymalizowania efektywności oraz
powiększenia zasięgu geograficznego prowadzonej działalności, co ma umożliwiać dalszy
rozwój gospodarczy i wzrost skali działalności.
Agrolex Sp. z o.o. w roku 2020:
1. Nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2. Nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego.
3. Nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
4. Nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
Spółka nie dokonywała również rozliczeń podatkowych na terytorium, czy też
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust.2 updop oraz w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 ordynacji.
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