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Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów (dalej jako: Spółka) jest
przedsiębiorstwem świadczącym kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz przemysłowymi. Spółka jest członkiem Grupy CHS.
W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmuje się projektowaniem procesów oraz sposobów
gospodarowania odpadami, uwzględniając przy tym logistykę wewnętrzną zakładów przemysłowych, a
także sprawozdawczość środowiskową. Oferowane przez Spółkę usługi obejmują:
•

projektowanie

i

wdrażanie

kompleksowego

systemu

gospodarki

odpadami

w

przedsiębiorstwach,
•

odbiór i transport wszystkich rodzajów odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

•

wyposażenie w kontenery, pojemniki i urządzenia do gromadzenia odpadów,

•

nadzorowane niszczenie wyrobów gotowych,

•

doradztwo i raportowanie środowiskowe,

•

szkolenie i outsourcing personelu

Spółka, tak jak cała Grupa CHS, jest zaangażowana w biznesowo, społecznie i ekologicznie
odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem, postępując zgodnie z prawem, promuje
uczciwą konkurencję, przestrzega przepisów prawa, w tym transgranicznych przepisów
handlowych, propagując tylko uczciwe działania oraz postępuje zgodnie z obowiązującym
Kodeksem Postępowania Grupy - oczekując tego samego od swoich kontrahentów.
We wszystkich działaniach i decyzjach biznesowych przestrzega obowiązujących systemów prawnych
krajów, w których działa kontrahent.
Spółka nie posiada sformalizowanej strategii podatkowej, natomiast zarządza funkcjami podatkowymi
w sposób bezwzględnie uczciwy, transparentny i etyczny, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego, a jej celem, poza wzrostem wartości przedsiębiorstwa i pomnażaniem majątku - z
jednej strony, jest wkład w dobrobyt społeczeństwa, poprzez zapłatę podatków – z drugiej strony.
Apetyt na ryzyko podatkowe:
Spółka dokłada wszelkich starań, aby zarządzać funkcjami podatkowymi w sposób uczciwy, etyczny i
transparentny, w sposób odpowiedzialny podchodzi do wszelkich zmian wpływających na jej obowiązki
podatkowe.
W celu ograniczenia ryzyka podatkowego, Spółka współpracuje także z zewnętrznymi Doradcami
podatkowymi i dąży do tego, aby podatki były rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego, by były płacone w terminie i kwotach należnych.
Przy zarządzaniu ryzykiem podatkowym, Spółka kieruje się przede wszystkim:
•

należytą starannością przy identyfikacji kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych,

•

terminowym sporządzaniu i składaniu deklaracji podatkowych oraz płaceniu podatków w

•

uczciwością i ostrożnością, przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa zarówno

kwotach prawidłowych,
krajowego, jak i przepisów innych krajów, w których siedzibę mają kontrahenci,
•

odpowiedzialnym i transparentnym podejściem do rozliczeń podatkowych i oceny ryzyka
przeprowadzanych transakcji,
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•

gotowością na zmiany, poprzez monitorowanie i modyfikowanie odpowiednich procesów i
systemów, w celu zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania zobowiązań i należności
podatkowych,

•

transparentnością i otwartością na współpracę z organami podatkowymi,

•

inwestowaniem w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji (poprzez szkolenia, kursy) swoich
pracowników - odpowiedzialnych za rozliczenia finansowo-księgowe i rozliczanie podatków
oraz we współpracę z podmiotami zewnętrznymi – specjalistami w zakresie doradztwa
podatkowego,

•

niską skłonnością do ryzyka podatkowego oraz zaangażowaniem Kadry wyższego szczebla
oraz Zarządu w planowanie podatkowe i podejmowanie istotnych decyzji mających wpływ na
kwestie podatkowe.

Spółka wykazuje niski apetyt na ryzyko podatkowe, nie podejmuje działań optymalizacyjnych i
tym samym jest podatnikiem o niskiej skłonności do ponoszenia tego ryzyka.
W kontaktach z Organami podatkowymi, Spółka stawia na dialog i współpracę, stara się zawsze
odpowiadać na każde zapytanie, wezwanie i korespondencję skierowaną do Spółki. Składa stosowne
wyjaśnienia i przedkłada niezbędne informacje, deklaracje i korekty deklaracji, jest zawsze otwarta na
współpracę.
SPÓŁKA PRZEDKŁADA NINIEJSZYM INFORMACJĘ O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA
2020 ROK, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZESŁANKI ZACHOWANIA TAJEMNICY HANDLOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA, WYPEŁNIAJĄC TYM SAMYM OBOWIĄZEK PODAWANIA DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ, WYNIKAJĄCY Z ART.
27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH:
I.

INFORMACJE O STOSOWANYCH:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie

W 2020 r. w Spółce funkcjonowały niesformalizowane, wypracowane i na bieżąco dostosowywane do
potrzeb, procesy oraz sformalizowane procedury bądź instrukcje - opisujące zasady prawidłowego
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Te mniej lub bardziej
sformalizowane zasady mają na celu zapewnienie poprawności i terminowości rozliczeń, przy
jednoczesnym ograniczaniu ryzyka podatkowego po stronie Spółki.
Przy wypełnianiu powyższych obowiązków podatkowych oraz we wspieraniu funkcji podatkowych w
Spółce - uczestniczą zarówno pracownicy na niższych szczeblach struktury organizacyjnej, jak też Kadra
zarządzająca oraz Członkowie Zarządu, w tym: Prezes Zarządu, Prokurent/Główny Księgowy oraz
Kierownik działu Kadr i Płac.
W 2020 r. Spółka stosowała następujące instrukcje dotyczące zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie:
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1) Instrukcja w zakresie dochowania należytej staranności (Schemat procesu zakładania lub
zmiany kontrahentów) – Spółka opracowała i stosuje schemat postępowania przy weryfikacji
kontrahentów, a jego przestrzeganie ma na celu ograniczenie ryzyka podatkowego i
dochowanie przez Spółkę należytej staranności, w tym poprzez: sprawdzenie czy kontrahent
jest czynnym podatnikiem VAT (tzw. biała lista), czy posiada wpis w KRS (nie jest w upadłości),
czy posiada odpowiednie Decyzje środowiskowe, czy dane kontrahenta nie budzą zastrzeżeń
(oszustwa, korupcje, itp.), czy informacje o kontrahencie są powszechnie dostępne, czy
rzetelność kontrahenta nie budzi wątpliwości, czy jest powiązany kapitałowo z innymi
podmiotami, które także należy zweryfikować i gdzie jest ich rezydencja podatkowa. Za
przestrzeganie ww. zasad odpowiedzialni są zarówno pracownicy BOK, Działu Handlowego,
Działu Księgowości oraz Członkowie Zarządu;
2) Informacja w zakresie ustalenia właściciela beneficjalnego (beneficjenta rzeczywistego) zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, Spółka może być zobowiązana do ustalenia w przewidzianych prawem
przypadkach, na rzecz kogo pracują jej partnerzy handlowi;
3) Pozostałe regulaminy i instrukcje mające zastosowanie w obszarze kadr i płac – m.in.
Spółka wprowadziła i stosuje wewnętrzne regulaminy i polityki korzystania z samochodów,
rozliczania podróży służbowych, itp.
Spółka stosowała także wewnętrzne, niesformalizowane zasady (procesy), związane z :
1) raportowaniem schematów podatkowych (MDR) – Spółka może wykonywać czynności
podlegające raportowaniu o schematach podatkowych, o których mowa w Rozdziale 11a
Działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i w tym celu podejmuje czynności
niezbędne do realizacji obowiązków związanych z prawidłowym raportowaniem ww. informacji
do Szef KAS oraz przeciwdziałaniu niewywiązywaniu się z tych obowiązków;
2) z prawidłową weryfikacją obowiązków i poprawności sporządzonych dokumentacji cen
transferowych (TP) - zapewniające Spółce prawidłowe, rzetelne i terminowe wypełnianie tych
obowiązków, przy czym w tym procesie uczestniczą zewnętrzni doradcy podatkowi
odpowiedzialni za sporządzenie dokumentacji;
3) z terminowym rozliczaniem podatków – rozliczenia podatkowe, sporządzane i składane
deklaracje, in. informacje - stanowią rzetelne odzwierciedlenie zaistniałych zdarzeń
gospodarczych. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego celu
pracowników Spółki na różnych szczeblach organizacyjnych, w oparciu o przyjęte standardy.
Spółka realizuje te obowiązki poprzez prawidłową kwalifikację tych zdarzeń oraz ujęcie w
księgach rachunkowych, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
następnie kalkulacja i zapłata podatku.
b) informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z
organami krajowej administracji skarbowej
Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami krajowej administracji skarbowej,
nie przystąpiła też do umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy Ordynacja podatkowa.
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Niemniej jednak, prowadząc na co dzień swoją działalność gospodarczą, na bieżąco współpracuje i dba
o dobre relacje z organami podatkowymi, poprzez niezwłoczne odpowiadanie na każde zapytanie lub
wezwanie ze strony organu, w tym także poprzez składanie niezbędnych wyjaśnień i uzupełnianie
informacji, a w razie zaistnienie szczególnych okoliczności - składanie korekt deklaracji wraz z
uzasadnieniem przyczyn.
II.

INFORMACJE

ODNOŚNIE

DO

REALIZACJI

PRZEZ

PODATNIKA

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, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ
Spółka realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki w zakresie następujących podatków
(1) Podatek dochodowy od osób prawnych - rozliczenia w roku 2020 były dokonywane co
miesiąc zgodnie z rzeczywistą kalkulacją);
W 2020 r. Spółka nie była płatnikiem podatku u źródła (WHT);
(2) Podatek dochodowy od osób fizycznych - jako płatnik;
(3) Podatek od towarów i usług – Spółka składa deklaracje JPK_VAT w okresach miesięcznych,
przy czym w 2020 r. wnioskowała i otrzymywała zwroty podatku VAT;
(4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - w 2020 r. wystąpiły zdarzenia i okoliczności, które
spowodowały powstanie obowiązku podatkowego w PCC i konieczność zapłaty podatku.
W 2020 r. Spółka nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
III.

INFORMACJE O:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej
W 2020 r. Spółka nie była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła
5% sumy bilansowej aktywów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
b) 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 2020 r. Spółka planowała działania restrukturyzacyjne związane z wydzielenie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa do innego podmiotu, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
IV.

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH O WYDANIE:
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a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej
W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej.
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ordynacji
podatkowej
W 2020 r. Spółka składała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej. Wniosek ten dotyczył rozliczeń na gruncie podatku CIT.
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i
usług
W 2020 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy o 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 (dz. u. z 2020 r. poz. 722 i 1747)
W 2020 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym.

IV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE 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
Spółka nie dokonała żadnych rozliczeń podatkowych z podmiotami mającymi siedzibę lub miejsce
prowadzenia działalności, 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.
Spółka oświadcza, że wskazane w niniejszym sprawozdaniu informacje zawierają ustawowe
uprawnienie do udostępniania przez podatnika informacji, z wyłączeniem tych objętych tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.
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