
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 
PODATKOWY 2020 W BRUK – BET SP. Z O.O.  

 

 

I. Wstęp 
 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej ma na celu 
wykonanie przez BRUK – BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy (dalej jako 
Spółka) obowiązków wynikających z art. 27 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1406 z późn. 
zm.) w roku podatkowym 2020.  

 

II. Informacje ogólne  
 

Bruk-Bet sp. z o.o. jest polskim producentem kostki brukowej i wyrobów 
betonowych dla domu, ogrodu i drogownictwa. Siedziba Spółki znajduje się 
w miejscowości Nieciecza pod adresem Nieciecza 199, 33-240 Żabno.  

Spółka prowadzi działalność gospodarczą poprzez liczne zakłady 
produkcyjne zlokalizowane  w różnych częściach Polski m in. w Tarnowie, 
w Raciborzu, w Skierniewicach, w Będzinie.  

Spółka prowadzi również działalność wydobywczą w 4 kopalniach 
zlokalizowanych w miejscowościach: Łagów, Niedomice, Łętowice-
Sieciechowice, Klikowa-Tarnów. 

Jednym z głównych priorytetów w zakresie funkcjonowania Spółki jest 
kontrola jej działalności  z perspektywy wypełniania obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności dochowanie należytej 
staranności w tym zakresie, celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń 
podatkowych. Działania w tym obszarze funkcjonowania Spółki prowadzone są 
przez pracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, którzy 
na bieżąco uczestniczą w szkoleniach z zakresu przepisów prawa 
podatkowego.  

Spółka w swojej działalności kładzie również duży nacisk na weryfikację 
swoich kontrahentów i partnerów biznesowych w zakresie prowadzonej przez 
nich  działalności gospodarczej i miejsca jej prowadzenia, a także podejmuje 
działania mające na celu prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym 
wynikającym ze zmian przepisów podatkowych i ich interpretacji (na bieżąco 
analizuje zmiany w regulacjach podatkowych i ich interpretacjach).  



Spółka również na bieżąco współpracuje z organami podatkowymi 
w sposób profesjonalny i transparentny, starając się terminowo wyjaśniać  
wszelkie wątpliwości, a także odpowiadać na pytania ze strony tych organów.  

Spółka nie realizuje sztucznych konstrukcji w celu optymalizacji 
podatkowych. Wszelkie decyzje podejmowane są w oparciu o elementy  
ekonomiczne i biznesowe. 

 

III. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz 
procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

 

W zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 
Spółka stosuje liczne procedury i procesy, a w szczególności: 

1) Procedurę  prowadzenia inwestycji, tworzenia oraz remontów środków 
trwałych.  

2) Politykę rachunkowości. 
3) Procedurę magazynową. 
4) Instrukcję dot. wystawiania not korygujących i faktur korygujących oraz 

anulowania faktur. 
5) Procedurę archiwizacji elektronicznych dokumentów. 
6) Procedurę dot. wystawiania faktur zaliczkowych. 

Wdrożone przez Spółkę procedury podlegają na bieżąco przeglądowi 
celem modyfikacji ujętych w nich zasad pod kątem ich dostosowania 
do zmieniających się regulacji podatkowych oraz zmian organizacyjnych 
w Spółce. 

 

 

IV. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy 
o współdziałanie w zakresie podatków, o której mowa w art. 20 s Ordynacji 
podatkowej.  



Niezależnie od powyższego Spółka podejmuje wszelkie inne niezbędne 
formy współpracy z organami podatkowymi celem należytego wykonywania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.  

 

 

V. Informacja odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków 
podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz 
z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, 
z podziałem na podatki, których dotyczą.   

 

Spółka terminowo i z zachowaniem należytej staranności realizowała 
swoje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  Terminowe płacenie podatków 
w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych Spółka uznaje za jeden 
z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu.  

W roku 2020 w Spółce nie wystąpiły zdarzenia skutkujące obowiązkiem 
przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej.  

 

VI. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu art. 11 a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, których wartość przekracza 5 % sumy 
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami nie 
będącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Spółka posiada zaciągnięte pożyczki od podmiotów powiązanych, których 
wartość przekracza 5 % sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego Spółki. 

 

VII. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę 
działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub 
podmiotów powiązanych. 



 

W 2020 r. Spółka nie podjęła jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 
podmiotów powiązanych.  

 

VIII. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie 
ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej 
informacji akcyzowej. 

 

Spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji 
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej lub interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 
Spółka nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 
o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług oraz wiążącej 
informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 
akcyzowym. 

 

IX. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych 
podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową.  

 

W roku 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały podane z poszanowaniem 
informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 
produkcyjnego Spółki.  


