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1. Wstęp 

W związku z objęciem Spółki ustawowym obowiązkiem sporządzania i podawania do 

publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, 

zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT, poniżej zaprezentowano informacje o realizowanej strategii 

podatkowej za rok podatkowy z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności 

prowadzonej przez Spółkę. 

Informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c Ustawy o CIT i zawiera 

informację o:  

1) stosowanych przez Podatnika: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie; 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami KAS. 

2) realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach 

podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem 

na podatki których dotyczą. 

3) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy  

o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami 

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

4) planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

5) złożonych wnioskach o wydanie:  

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

podatkowej; 

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

podatkowej; 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT;  
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d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku 

akcyzowym. 

6) dokonywanych rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i 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. 

 

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca roku następnego (§31 ust.2 

Aktu Założycielskiego), dlatego niniejsza informacja dotyczy roku obrotowego 2020/21. 

 

2. Informacje ogólne 

2.1. Informacje o Spółce 

Elewarr sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-710) przy Alei Wincentego Witosa 31, została 

utworzona 15 maja 1992 roku przez Agencję Rynku Rolnego (ARR). Obecnie jedynym 

udziałowcem Spółki jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Elewarr jest zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS 0000102377, NIP: 526-030-02-79, REGON: 011074010. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143 010 500 PLN i dzieli się na 286 021 udziałów o wartości 

nominalnej 500,00 PLN każdy. 

Przedmiotem działalności Elewarr sp. z o.o. jest kupno i sprzedaż zbóż, rzepaku  

oraz świadczenie usług przechowywania rezerw strategicznych dla Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych, a także usług przechowywania zbóż i rzepaku dla podmiotów komercyjnych. 

Spółka uzyskuje również przychody ze sprzedaży materiału siewnego oraz wynajmu 

nieruchomości. 

 

2.2. Cele strategii podatkowej 

Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego 

wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 
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Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia 

skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków 

nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności Spółka: 

• dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Spółki; 

• wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury 

organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych; 

• kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki; 

• inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa 

podatkowego (szkolenia); 

• podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację 

zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego. 

 

Strategia podatkowa Spółki jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu  

i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego  

z prowadzeniem działalności. 

 

2.3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020/21 i plany jej realizacji w latach 

kolejnych. 

Realizowana strategia podatkowa zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. 

W roku podatkowym 2020/21, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była 

w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności  

z prawem prowadzonych rozliczeń podatkowych. Spółka przy podejmowaniu decyzji 

biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych  

od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych. 

W perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności mających 

kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji i uaktualniania 

strategii podatkowej, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej 

strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej misji oraz wizji podatkowej. 
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3. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających  

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie 

 

3.1. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego 

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego  

w Spółce jest pełniona przez Zarząd sprawujący ogólny nadzór nad wykonywaniem funkcji 

podatkowych, które są realizowane przez Głównego Księgowego i pracowników Działu 

Księgowego. Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika oraz płatnika należy  

do obowiązków Głównego Księgowego w centrali spółki oraz księgowych oddziałów Spółki. 

Koordynacja w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowych poszczególnych zdarzeń 

gospodarczych prowadzi dział księgowy w centrali.  

Kalkulacje podatkowe a także inne płatności daninowe dokonywane są comiesięcznie  

lub corocznie (w zależności od podatku) przez dedykowanych pracowników księgowości  

na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych, które odzwierciedlają stan 

rzeczywisty. Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji  

są archiwizowane w uporządkowany sposób.  

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej 

zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:  

• odprowadza podatek dochodowy oraz uiszcza regularnie zaliczki na ten podatek;  

• odprowadza podatek VAT;  

• odprowadza podatek od nieruchomości;  

• cyklicznie dokonuje płatności z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od środków 

transportowych;  

• realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności; 

• realizuje obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu 

wynagrodzeń wypłacanych na rzecz zatrudnionych oraz należności z tytułu zawieranych 

umów cywilno-prawnych, a także kalkuluje, pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 

zaliczki na podatek dochodowy od tych osób. 
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3.2. Stosowane procedury  

Spółka aktywnie działa celem zapewnienia prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę  

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie:  

• zarządzania ryzykiem podatkowym;  

• składania deklaracji oraz dokonywania płatności podatkowych;  

• rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych  

• rozliczania podatku u źródła;  

• weryfikacji kontrahentów oraz rozliczania podatku VAT;  

• rozliczania podatku od nieruchomości. 

 

Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby jej rozliczenia podatkowe były dokonywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań 

podatkowych są kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy, zgodnie z rzeczywistym 

przebiegiem zdarzeń gospodarczych i uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa. 

Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających  

z przepisów prawa podatkowego, Elewarr monitorował zmiany otoczenia prawnego, wykładni 

prawa i linii interpretacyjnych wypracowanych w orzecznictwie i przez organy podatkowe. 

 

4. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 

współpracy z organami KAS 

 

W 2020/21 r. Spółka nie była stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 

Ordynacji podatkowej. 

5. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie 

przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których 

mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, 

których dotyczą. 

 

5.1. Realizacja obowiązków podatkowych 

W 2020/21 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe z tytułu następujących podatków: 
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• podatek dochodowy od osób prawnych; 

• podatek dochodowy od osób fizycznych (realizacja funkcji płatnika); 

• podatek od towarów i usług; 

• podatek od nieruchomości. 

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe  

w terminach Ustawowych. 

 

5.2. Informacja o schematach podatkowych 

Ze względu na brak wystąpienia schematów podatkowych Spółka nie przekazała Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w 

art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 

aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych  

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie 

sprawozdania finansowego za 2020/21 r. wyniosła na dzień 30 czerwca 2021 r. 172 562 226,42 

PLN. 

Spółka nie realizowała w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi  

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyłaby 5% sumy 

bilansowej aktywów (tj. 8 628 111, 32). 

 

7. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT 
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Spółka nie podejmowała w 2020/21 r., a także nie planuje podjęcia działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 

jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej 

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

 

Spółka nie złożyła w 2020/21 r. wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

9. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji 

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

podatkowej. 

 

Spółka nie złożyła w roku podatkowym wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

 

10. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej 

informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT 

 

Spółka nie złożyła w roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej,  

o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT. 

11. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej 

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

akcyzowym 

 

Podatnik w roku podatkowym nie wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym. 
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12. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń przez podatnika na terytoriach 

lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w 

aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i 

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 

 

Spółka w roku podatkowym 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 i 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. 
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