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Oświadczenie. 

ATLANTA POLAND SA (dalej też Spółka) z siedzibą przy ul. Załogowej 17 w Gdańsku, 

posiadająca NIP: 583-001-31-29, REGON: 190297892, podaje do publicznej wiadomości opis 

strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 

2020r. do 30 czerwca 2021r. co stanowi realizację obowiązku określonego w art. 27 c ust. 1 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT). 

Determinanty ogólne realizowanej strategii podatkowej. 

Celem Strategii Podatkowej realizowanej przez ATLANTA POLAND SA jest stworzenie 

warunków dla terminowego płacenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych w prawidłowej 

wysokości oraz realizacji wszelkich innych obowiązków nałożonych przepisami prawa 

podatkowego. 

Prawidłowa wysokość zobowiązania podatkowego oznacza dla Zarządu oraz pracowników 

ATLANTA POLAND SA świadomość konieczności realizacji zasady, że wysokość zobowiązania 

podatkowego nie wynika z woli podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia 

zdarzenia, w tym zdarzenia gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa 

podatkowego. 

ATLANTA POLAND SA działa rozsądnie z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, 

kieruje się w działalności gospodarczej zgodnymi z prawem celami innymi niż uzyskanie 

nieuzasadnionej korzyści podatkowej, przy czym dąży do osiągnięcia jak największej 

transparentności w odniesieniu do obliczania i wpłacania należności publicznoprawnych. 

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 

ATLANTA POLAND SA oblicza należności publicznoprawne wykorzystując narzędzia 

informatyczne w oparciu o procesy i procedury, które są wdrożone w celu zminimalizowania 

ryzyka wystąpienia błędów, w procesie obliczania i wpłacania zobowiązań publicznoprawnych.  

Do wykorzystywanych narzędzi informatycznych należy w szczególności zintegrowany system 

zarządzania ERP - IFS Applications. 

Do stosowanych procesów i procedur należą w szczególności takie, które służą prawidłowemu 

i terminowemu wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza, że: 

1. Spółka identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych, 

2. Spółka kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na rachunki bankowe właściwych 

organów podatkowych, 



3. Spółka składa organom podatkowym odpowiednie zeznania, wykazy, zestawienia, 

sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa 

podatkowego. 

Powyższe jest możliwe dzięki temu, że w Spółce odpowiednie osoby mają precyzyjnie 

określony zakres kompetencji oraz obowiązków, związanych z prowadzeniem rozliczeń 

publicznoprawnych. Ponadto pracownicy Spółki są instruowani co do tego, że jakiekolwiek 

wątpliwości związane ze zdarzeniami gospodarczymi, które leżą w obszarze ich kompetencji 

oraz obowiązków powinny być zgłaszane osobom odpowiedzialnym za rozliczenia 

publicznoprawne, który to przepływ informacji jest warunkiem sine qua non do tego aby w 

praktyce realizować zasadę, że wysokość zobowiązania podatkowego nie wynika z woli 

podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia zdarzenia, w tym zdarzenia 

gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa podatkowego. 

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią 

pełne odzwierciedlenie działalności Spółki. 

W zakresie codziennej praktyki Spółka stosuje m.in. politykę rachunkowości oraz instrukcję 

obiegu dokumentów finansowo – księgowych,  realizuje w szczególności procesy dotyczące m. 

in. należytej staranności - przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane są 

podstawowe struktury pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi. 

Proces ten pozwala na weryfikację wiarygodności kontrahenta, występowania rachunku 

bankowego na białej liście, czy też czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny. Również w przypadku usług niematerialnych dokonywana jest szczegółowa 

weryfikacja dokumentacji ww. usług.  

Wykorzystywane narzędzia informatyczne, stosowane procesy i procedury są regularnie 

monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego 

wywiązywania się przez ATLANTA POLAND SA z obowiązków podatkowych.  

Informacja o stosowanych przez ATLANTA POLAND SA dobrowolnych formach współpracy z 

organami KAS.  

ATLANTA POLAND SA. w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. 

nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

Informacja dotycząca realizacji przez ATLANTA POLAND SA obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa 

w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

ATLANTA POLAND SA obliczała i wpłacała należności publicznoprawne zgodnie z przepisami 

prawa odnoszącymi się do funkcjonowania Spółki. 

ATLANTA POLAND SA w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r.  

nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

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



Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy 

bilansowej aktywów. 

W roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. ATLANTA POLAND SA 

nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy 

bilansowej aktywów. 

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 

podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

W roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. ATLANTA POLAND SA 

nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 

zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4, jak również nie planuje działań w tym zakresie. 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

podatkowej, 

Nie wystąpiły. 

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

podatkowej, 

Nie wystąpiły. 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

Lp. Data wniosku Zakres 

1. 28/07/2020 w zakresie sklasyfikowania towaru: " Baton magnezowy z kakao " według 
Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od 
towarów i usług 

2. 28/07/2020 o wydanie wiążącej informacji stawkowej w zakresie klasyfikacji według 
nomenklatury CN oraz stawki podatku od towarów i usług dla towaru: 
"Stand bakaliowy " 

3. 13/11/2020 w zakresie sklasyfikowania towaru: "mieszanka bakalii z orzechem 
laskowym w czekoladzie białej 150g" według Nomenklatury scalonej (CN) 
na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług 

4. 13/11/2020 w zakresie sklasyfikowania towaru: "mieszanka bakalii z orzechem 
laskowym w czekoladzie mlecznej z chili 150g" według Nomenklatury 
scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług 

 

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

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

Nie wystąpiły. 



Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 

Ordynacji podatkowej. 

W roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. ATLANTA POLAND SA 

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 podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie 

art. 86a §10 Ordynacji podatkowej. 

 

 

 

 


