
 

 

 

Informacja 

 

Jokey Poland 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

o realizowanej strategii podatkowej 

 

za rok podatkowy 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 



 

St
ro

n
a 
1

 

Wstęp 

 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Jokey Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej „Spółka” lub „Jokey PL”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku 

o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1800 z późniejszymi zmianami). 

 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 

trwającym od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.  

 

Celem niniejszej strategii podatkowej jest określenie ogólnego podejścia do zarządzania oraz 

nadzorowania kwestii podatkowych w ramach Jokey PL, a także ogólne ramy działania w odniesieniu 

do kwestii podatkowych i wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa Spółki 

ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa podatkowego. 

 

Informacje ogólne 

 

Jokey Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073523. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod 

adresem: ul. Spacerowa 4, 47-230 Kędzierzyn-Koźle posługując się numerami identyfikacyjnymi: 

 

 NIP: 7491001129 

 REGON: 530947189  

 BDO 000052418 

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 1995 roku, początkowo jako Jokey Plastik Blachownia Sp. 

z o.o., a od 2020 roku – jako Jokey Poland Sp. z o.o. 

Od 2019 roku Prezesem Zarządu i jednocześnie jedynym Członkiem Zarządu Spółki jest Pan Peter 

Dörmbach. Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 PLN. 

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Jokey, zajmującej się produkcją i sprzedażą 

pojemników z tworzyw sztucznych. 

 

Celem niniejszej strategii podatkowej jest określenie ogólnego podejścia do zarządzania oraz 

nadzorowania kwestii podatkowych w ramach Jokey PL, a także ogólne ramy działania w odniesieniu 

do kwestii podatkowych i wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa Spółki 

ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa podatkowego. 
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Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Zarząd Jokey PL zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności: 

 dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych 

Spółki, 

 wykazuje proaktywną postawę w zakresie budowania kultury organizacyjnej, w tym 

transparentności rozliczeń podatkowych, 

 weryfikuje swoich partnerów biznesowych 

 inwestuje w swoich pracowników celem poszerzania wiedzy z zakresu prawa podatkowego i 

bilansowego, 

 dąży do ograniczenia ryzyka podatkowego poprzez podejmowanie decyzji ograniczających 

zagrożenie ze strony środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. 

 

Jokey Poland Sp. z o.o. na bieżąco podejmuje działania mające na celu identyfikację potencjalnych ryzyk 

podatkowych oraz ograniczenie prawdopodobieństwa ich realizacji. W tym celu Spółka stosuje 

najlepsze praktyki postępowania, wypracowane na podstawie ponad dwudziestoletniego 

doświadczenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Spółki.  

Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych specjalistów z zakresu prawa podatkowego w celu 

prawidłowej identyfikacji ryzyk oraz podejmowania działań w zakresie ich minimalizacji. 

 

Proces realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego jest prowadzony przez 

Spółkę zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania: 

 Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego, 

 za działania w obszarze realizacji obowiązków podatkowych odpowiedzialny jest Dział 

Księgowy kierowany przez Główną Księgową, 

 pracownicy Działu Księgowego prowadzą bieżące rozliczenia, kalkulacje podatkowe, 

kwalifikacje prawno-podatkowe poszczególnych zdarzeń gospodarczych oraz analizy prawno-

podatkowe dokumentów źródłowych, 

 w razie zaistnienia wątpliwości podatkowych Dział Księgowy korzysta ze wsparcia 

zewnętrznych doradców podatkowych,  

 na bazie dokonanych ustaleń Dział Księgowy przygotowuje deklaracje podatkowe oraz inne 

wymagane dokumenty, Zarząd Spółki oraz Główna Księgowa umocowana na podstawie 

odpowiedniego pełnomocnictwa odpowiadają za podpisywanie oraz składanie deklaracji 

podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. 

 płatność należnej kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego jest dokonywana przez 

osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe Spółki zatrudnione w Dziale Księgowym. 

Dokumenty księgowe i podatkowe Jokey Poland Sp. z o.o. są archiwizowane w uporządkowany sposób 

w formie papierowej oraz elektronicznej. 
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W celu efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym Spółka wypracowała zasady rozstrzygania 

powstających wątpliwości w zakresie stosowania regulacji podatkowych. Ocena decyzji dotyczących 

kwestii podatkowych dokonywania jest w oparciu o zasadę najwyższego prawdopodobieństwa oraz 

bezpieczeństwa podatkowego (tj. rozwiązania akceptowanego przez organy administracji 

podatkowej). W pierwszej kolejności powstałe wątpliwości są analizowane i omawiane przez 

pracowników działu księgowego, odpowiedzialnych za realizację funkcji podatkowej, którzy szukają 

rozwiązania zaistniałej wątpliwości. W przypadku braku jasnego rozwiązania lub gdy analizowana 

kwestia może mieć znaczny wpływ na sytuację finansową Spółki, o problemie informowany jest Zarząd. 

W razie wystąpienia dalszych wątpliwości, których usunięcie nie jest możliwe przy wykorzystaniu 

wewnętrznych zasobów Spółki, Jokey Poland Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia i porad zewnętrznych 

specjalistów z zakresu prawa podatkowego.   

 

W Jokey PL obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się Spółki z obowiązków 

nałożonych na nią przez przepisy prawa podatkowego. W tym zakresie Spółka zaimplementowała 

(formalnie lub w na zasadzie praktycznych procesów postępowania) szereg procedur i procesów 

kontrolnych mających na celu m.in. prawidłowe rozliczanie podatków i składanie deklaracji 

podatkowych, ale także wsparcie w identyfikacji, ocenie, monitorowaniu oraz wewnętrznym 

raportowaniu problemów podatkowych. 

 

Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania 

zmierzające do wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. 

Dodatkowo, w roku podatkowym 2021 Spółka również nie zawarła z szefem Krajowej Administracji 

Skarbowej żadnych umów ponadnarodowych dotyczących podatku dochodowego, w tym żadnych 

uprzednich porozumień cenowych (APA). 

 

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika 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. 

 

Jokey Poland Sp. z o.o. podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego 

wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności: 

 identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych, 

 kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego, 

 przekazuje organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz 

informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, 

 sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze, 

 analizuje występujące zdarzenia gospodarcze z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej 

o schematach podatkowych. 

 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z 

tytułu następujących podatków: 

 podatku od towarów i usług (VAT), 

 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 
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 podatku od nieruchomości. 

W tym samym okresie Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu następujących 

podatków: 

 podatku od osób fizycznych (PIT),  

 zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT). 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach 

podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych 

przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Jokey Poland Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 

suma bilansowa aktywów wyniosła 181,422.756,07 PLN. Próg raportowanych transakcji stanowiło 5% 

tej kwoty tj. 9.071.137,80 PLN. Wszystkie podmioty powiązane w grupie kapitałowej Jokey z wyjątkiem 

Jokey Poland Sp. z o.o. to nierezydenci. 

 

Ogólny opis charakteru transakcji Wartość transakcji w PLN 

zakup usług                                      3 298 210,68  

zakup towarów                                    22 545 743,23  

sprzedaż towarów                                    23 146 580,29  

pozostałe przychody                                            20 981,80  

 

 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka nie planowała, ani nie podjęła żadnych działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 

podmiotów powiązanych, tj.: 

— łączenia z innymi spółkami; 

— przekształcenia w inną spółkę; 

— wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej 

części (w tym w ramach podziału spółki); 

— wymiany udziałów. 

 

Informacje o złożonych wnioskach. 

 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

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

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka złożyła wniosek o Interpretację przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej – wniosek został skierowany do 

Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od 

nieruchomości od namiotowej hali tymczasowej – sprawa do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu 

jest w toku. 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług. 
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W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej, o której mowa w art. 7d us.1 Ustawy o podatku akcyzowym.  

 

 

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach 

lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 


