
INFORMACJA  o realizowanej w 2021 r. strategii podatkowej 

przez HUTA POKÓJ Profile sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

 

1. Podstawa prawna Informacji o strategii podatkowej: 

- art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zmianami, dalej: Ustawa); 

- art. 14a, art. 42a i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2020 

r., poz 1325 ze zmianami – dalej:  Ordynacja). 

 

2. Okres, za który sporządzona jest Informacja o strategii podatkowej: 

Informacja o strategii podatkowej jest sporządzona za rok podatkowy rozpoczynający się od 1 

stycznia 2021 r. i trwający do 31 grudnia 2021 r.  

 

3. Informacje istotne dotyczące realizowanej w 2021 r. strategii podatkowej, o których mowa 

w Ustawie: 

 Huta Pokój Profile sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: Spółka) posiada 

następujące dokumenty mogące mieć wpływ na wykonywanie obowiązków wynikających z 

przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 - Polityka rachunkowości; 

 - Procedura wykonywania przelewów elektronicznych; 

 - Instrukcja dotycząca obrotu gotówkowego; 

 - Regulamin przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych. 

 Spółka nie współpracowała dobrowolnie w żadnej formie z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej.  

 

4. Wykaz zobowiązań podatkowych oraz opis polityki podatkowej: 

 Spółka jest podatnikiem (płatnikiem), w szczególności następujących zobowiązań 

podatkowych: 



- podatku dochodowego od osób prawnych,  

- podatku od towarów i usług,  

- podatku dochodowego od osób fizycznych,  

- podatku od nieruchomości. 

Spółka zawsze terminowo i rzetelnie wypełniała obowiązki podatkowe wynikające z ustaw 

podatkowych.  

Spółka nie stosuje agresywnej polityki podatkowej a wszystkie swoje zobowiązania podatkowe 

regulowała terminowo i rzetelnie.  

 

5. Schematy podatkowe 

Spółka nie miała schematów podatkowych w związku z czym nie była zobowiązana do 

zgłoszenia schematu podatkowego do Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

6. Transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające 5% sumy bilansowej 

Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

Ustawy, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego spółki. Podmioty powiązane, z którymi współpracowała Spółka w 

przedmiotowym zakresie to: 

1. Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, NIP: 634-00-17-095, adres: ul. Mickiewicza  

29, 40-085 Katowice w zakresie: 

- sprzedaży przez Spółkę wyrobów gotowych do podmiotu powiązanego 

- zakupu wsadu od podmiotu powiązanego; 

2. Huta Pokój S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, NIP 641-000-54-54, adres: ul. Piotra 

Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska w zakresie: 

-  zakupu usług najmu, dzierżawy i innych usług niematerialnych. 

 

7. Postępowania restrukturyzacyjne 

Spółka nie planowała oraz nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy, 



8. Wnioski i interpretacje podatkowe 

Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie oraz nie posiadała: 

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

b) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. z 2021 r., poz. 685 ze zmianami),  

c) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),  

d) interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b 

Ordynacji: 

 

9. Transakcje z rajami podatkowymi 

Spółka 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 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2021 r., poz. 1128 ze zmianami) oraz w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie 

art. 86a § 10 Ordynacji. 


