Informacja o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Nowel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową
realizację
W strukturze organizacyjnej Nowel sp. z o.o. (dalej też jako Spółka) zostały wydzielone działy, które są
odpowiedzialne za terminowe i zgodne z przepisami prawa podatkowego naliczanie zobowiązań
podatkowych.
Kierownik Działu Księgowości odpowiada za podatek dochodowy od osób prawnych oraz za podatek
od towarów i usług. Każde zdarzenie gospodarcze jest ewidencjonowane w systemie księgowym, który
umożliwia sporządzanie niezbędnych deklaracji podatkowych.
Kierownik Działu Kadr i Płac odpowiada za podatek od osób fizycznych. Naliczanie podatku odbywa się
za pomocą systemów płacowych.
Dyrektorzy obu działów sprawują władzę kontrolną (nadzór) nad wyżej wymienionymi podatkami.
Zarząd Spółki umożliwia współpracę z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, zapewnia pracownikom
udział w podatkowych szkoleniach oraz wybiera biegłego rewidenta za zgodą Rady Nadzorczej.
Aby w sposób prawidłowy wywiązywać się z ciążących na niej obowiązków, Spółka wdrożyła
następujące procedury i procesy:



procedura anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Nowel Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz
wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania
informacji o schematach podatkowych.

2. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS
Nowel sp. z o.o. dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami podatkowymi.
W oparciu o wzajemny szacunek budowane są pozytywne relacje i prowadzony jest dialog
zorientowany na określony cel.
Spółka w 2021 roku nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS, w szczególności
nie uczestniczyła w Programie Współdziałania z KAS i nie zawierała uprzednich porozumień cenowych.
3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji
o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą
Spółka dba o to, aby jak najlepiej wywiązywać się z ciążących na niej obowiązków podatkowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a należne podatki uiszczać w sposób prawidłowy, terminowy
i zgodny z obowiązującymi przepisami. Spółka korzysta przy tym z nadwyżek podatku VAT naliczonego
nad należnym do regulowania własnych zobowiązań podatkowych.

W ramach dochowywania należytej staranności w dokonywaniu rozliczeń podatkowych,
Nowel sp. z o.o. co miesiąc zwraca się do organów podatkowych o uzyskanie zaświadczenia
o niezaleganiu w podatkach (PIT i CIT), co daje Spółce dodatkową kontrolę nad terminowym
opłacaniem zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
Powyższe wskazuje, że Spółka bierze na siebie społeczną odpowiedzialność właściwą dla podatnika, a
poprzez nienaganne postępowanie przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego
funkcjonowania państwa.
W 2021 roku Nowel sp. z o.o. była podatnikiem następujących podatków:
•
•
•
•

podatek od towarów i usług (VAT),
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
podatek od nieruchomości

W roku podatkowym 2021 nie przekazano Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych - zdarzenia stanowiące schemat / schematy podatkowe nie wystąpiły w
praktyce Spółki.
4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, 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 2021 roku Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekroczyła
5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów
powiązanych
Spółka nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych, które miałyby na celu uzyskanie korzyści
podatkowej sprzecznej z celem i przedmiotem prawa podatkowego. Wszelkie ewentualne
restrukturyzacje przeprowadzane byłyby przede wszystkim w oparciu o ekonomiczne i biznesowe
przesłanki.
W 2021 roku Nowel sp. z o.o. nie podjęła oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych1, które
mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nim powiązanych.
1

Rozumianych jako łączenie spółek, przekształcenie spółki w inną spółkę, wniesienie wkładu do spółki
w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz
wymianę udziałów, a także jako restrukturyzacja zadłużenia, zatrudnienia, łańcucha dostaw.

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie pism urzędowych
Indywidualne interpretacje podatkowe wydawane na wniosek Spółki stanowią narzędzie do
rozstrzygania wątpliwości podatkowych, które nie mogą zostać usunięte w inny sposób. W Nowel sp.
z o.o. wdrożono zasady pozyskiwania interpretacji indywidualnych, które usprawniają proces
decyzyjny w tym zakresie.
W 2021 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:





ogólnej interpretacji podatkowej,
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
wiążącej informacji stawkowej,
wiążącej informacji akcyzowej.

7. Informacje dotyczące dokonywania 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 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych we właściwych aktach
wykonawczych oraz odpowiednim obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

