Informacja o realizowanej przez Mardi Sp. z o.o.
strategii podatkowej za rok podatkowy 2020
Mardi Sp. z o.o. („Spółka”) jest podmiotem z polskim kapitałem, przywiązanym do regionu, w którego
otoczeniu funkcjonuje.
Misja Spółki wiąże się z ideą społecznej odpowiedzialności – chętnie i często angażuje się w lokalne
inicjatywy, wspierając lokalną społeczność.

Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka jest podatnikiem lub płatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”), podatku dochodowego
od osób fizycznych („PIT”), podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”) oraz podatku od
nieruchomości.
W tych obszarach uwaga Spółki koncentruje się głównie na identyfikacji jej obowiązków podatkowych
oraz postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, które tych obowiązków
dotyczą.
Spółka zarządza wykonywaniem zidentyfikowanych obowiązków podatkowych w taki sposób, aby były
one realizowane terminowo i w zgodzie z literą i duchem prawa.
W Spółce wdrożone są procesy zapewniające aktualność wiedzy podatkowej posiadanej przez jej
pracowników oraz wspomagające ich rozwój w sferze podatkowej.
Ponieważ Spółka unika ryzyka podatkowego i stara się zminimalizować możliwość jego wystąpienia,
wdrożyła także niesformalizowane zasady dotyczące adresowania wątpliwości w zakresie kwestii
podatkowych. Jeśli jakieś kwestie podatkowe budzą istotne wątpliwości, są konsultowane w szerszym
gronie wewnętrznie lub z zewnętrznymi doradcami.
Spółka wdrożyła również procesy umożliwiające efektywny i bezpieczny proces obiegu dokumentów.
W Spółce występują, co do zasady niesformalizowane, procedury powszechnie znane jej pracownikom,
którzy dbają o podatkowy compliance Spółki. Zostały one wprowadzone w celu należytej realizacji
obowiązków podatkowych zidentyfikowanych w Spółce. Skierowane są one głownie na następujące
obszary:
i)
ii)

dochowanie należytej staranności w sferze podatkowej, m in. weryfikacja kontrahentów
Spółki;
compliance podatkowy, m.in. weryfikacja przeprowadzanych operacji, weryfikacja
informacji zawartych w deklaracjach podatkowych, identyfikacja występujących kwestii
podatkowych podczas procesu obiegu dokumentów w Spółce.

Spółka stosuje adekwatne formy ochrony przed nieuprawnionym dostępem do posiadanych danych
i potencjalną ich modyfikacją lub utratą (m.in. ograniczenia dostępu, blokady, regularne
archiwizowanie danych oraz monitoring).

Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Wszystkie wymagane deklaracje podatkowe zostały przez Spółkę złożone w terminie, a należności
podatkowe uregulowane terminowo.
Spółka nie unika oraz nie uchyla się od opodatkowania.
Wszystko to składa się na dobre relacje Spółki z organami podatkowymi, oparte na transparentności,
współdziałaniu oraz poszanowaniu.
Spółka terminowo odpowiadała na wszelkie zapytania organów podatkowych.

Informacje odnośnie do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
W 2020 r. Spółka realizowała w szczególności następujące rodzaje obowiązków podatkowych:
i)

związane z raportowaniem (takie jak składanie deklaracji podatkowych, informacji
i formularzy podatkowych, raportowanie ewidencji podatkowych);

ii)

dokumentacyjne (m.in. prowadzenie wymaganych prawem ewidencji, wystawienie
paragonów, faktur, gromadzenie niezbędnej dokumentacji);

iii)

regulowanie zobowiązań podatkowych (zapłata należności podatkowych wynikających ze
składanych deklaracji / informacji);

iv)

obowiązki związane ze składaniem i posiadaniem oświadczeń (np. oświadczenia
otrzymywane od kontrahentów);

v)

obowiązki płatnika podatku (obowiązki informacyjne wobec podatników, pobór podatków
/ zaliczek na podatek).

Spółka w terminie wykonywała wskazane powyżej obowiązki podatkowe.

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych,
o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki
Spółka nie zaraportowała w 2020 r. żadnego schematu podatkowego.

Informacje o 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 była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5%
sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, tj. za rok 2020.

Informacje o działaniach restrukturyzacyjnych 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
Spółka nie podjęła i nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych w 2020 r.

Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej
informacji akcyzowej
Spółka w 2020 r. nie wnioskowała o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów
prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
Spółka w roku 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych oraz Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych
w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez
Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

