
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 
PODATKOWY 2020 DLA UNIMETAL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

W związku z objęciem spółki Unimetal Recycling spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini (32-540) przy ulicy Tuwima 21, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000508672; NIP: 
6282261630; REGON: 123109871 (zwaną dalej „Spółką” lub „Podatnikiem”) 
ustawowym obowiązkiem sporządzania i opublikowania informacji o 
realizowanej strategii podatkowej, zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej „ustawa o CIT”), 
poniżej Spółka prezentuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 
2021. 

W informacji uwzględniono charakter, rodzaj i rozmiary prowadzonej przez 
Spółkę działalności. 

Informacja niniejsza została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c Ustawy o 
CIT. 

Spółka działa na rynku skupu i przerobu katalizatorów współpracując z dużymi i 
małymi firmami na całym świecie. Zajmuje się skupem oraz przetwarzaniem 
używanych katalizatorów ceramicznych, metalowych oraz monolitu z tych 
katalizatorów wykorzystywanych m.in. w samochodach osobowych, 
ciężarowych, w maszynach budowlanych, przemysłowych, etc. 

Działalność prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz prawa 
unijnego. 

Spółka prowadzi działalność na terenie trzebińskiej strefy aktywności 
gospodarczej (wcześniejszej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w skrócie SSE). 
Pomimo prowadzenia działalności w Strefie SSE, Spółka w roku podatkowym nie 
korzystała z zwolnienia/ulgi w podatku dochodowym.  

Podatki stanowiły dla Spółki istotną rolę w związku z czym spółka wywiązywała 
się prawidłowo z obowiązków podatkowych. 



Do realizacji swojej strategii podatkowej Spółka wdrożyła i dalej udoskonala 
systemy i procedury mające na celu uczynić ją spójną i efektywną. 

Składają się na nią przede wszystkim: system księgowo – kadrowy zapewniający 
prawidłowe stosowanie przepisów i norm z zakresu rachunkowości, podatków i 
prawa pracy; system zarządzania ryzykiem podatkowym, system obiegu 
dokumentów; systemy informatyczne wspierające pracę pozostałych obszarów. 

Spółka podejmuje aktywne działania dla zapewnienia przestrzegania prawa 
podatkowego zarówno polskiego jak również unijnego. Priorytetem tych działań 
jest zminimalizowanie lub wręcz wykluczenie ryzyka powstania uszczupleń czy 
zaległości podatkowych, bądź też ewentualnych sankcji mogących się pojawić na 
podstawie przepisów szczególnych.  

 
INFORMACJA O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH ORAZ 
PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM 
OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I 
ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE 
 
 
Spółka, prowadząc swoją działalność, jest zarówno podatnikiem, jak i płatnikiem 
poszczególnych podatków na terenie kraju. 
Zasadniczo, terminowo realizuje swoje zobowiązania podatkowe oraz reguluje 
zapłaty podatków i zaliczek na podatki. W sytuacji koniecznej dopłaty 
zobowiązań podatkowych (np. w wyniku korekt ich naliczania), reguluje je wraz 
z należnymi odsetkami. Spółka wprowadza wówczas niezwłocznie korekty 
systemów, aby w przyszłości eliminować takie sytuacje. 
Dla zapewnienia płynnego działania wdrożonych systemów, Spółka wprowadza 
szereg procedur opisanych w politykach, instrukcjach i zarządzeniach. Ponadto, 
Spółka regularnie poddaje się audytom zarówno wewnętrznym, jak i 
zewnętrznym. 
 
 
INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH 
FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS 
 
W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Spółka nie stosowała 
dobrowolnych form współpracy z organami KAS poprzez Program 
Współdziałania czy też inne sformalizowane działania. 
 



INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW 
PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z 
INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O 
SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86a §1 PKT 10 
ORDYNACJI PODATKOWEJ, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ 
 
 
Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki 
podatkowe zgodnie z przepisami prawa. W trakcie roku podatkowego dokładała 
wszelkich starań dla zapewnienia transparentności podatkowej, a także 
współpracowała z Organami Podatkowymi w pełnym zakresie udzielając 
wszelkich wyjaśnień i przedkładając pełną dokumentację na każde wezwanie 
Organów. 
W roku podatkowym Spółka nie składała do Szefa KAS informacji o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 
Spółka kontynuowała korzystanie w 2021r z zwolnienia/przedłużenia terminu w 
sprawie przekazywania raportów o schematach podatkowych MDR w związku z 
pandemią COVID-19, gdyż zostały zawieszone lub przesunięte: dla schematów 
innych niż transgraniczne, zawieszenie obowiązuje od 31 marca 2020 roku do 30 
dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z wystąpieniem COVID-19.  
Schematy transgraniczne w Spółce nie występują.  
Jednakże, pomimo tego, Spółka identyfikowała w 2021 roku uzgodnienia 
podlegające obowiązkowi raportowania, co do których nie składała informacji do 
Szefa KAS ze względu na powyższe zawieszenia lub przedłużenia terminów. 
 
 
INFORMACJA 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 NIE BĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZPOSOLITEJ 
POLSKIEJ 
 
 
Dla roku podatkowego 2021, dla którego przygotowana została niniejsza 
informacja, wartość 5% sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanych w 
ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym wynosi 6.306.122,- PLN.  



Spółka w roku podatkowym zawierała następujące rodzaje transakcji z 
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 Ustawy o CIT, 
których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej tj. kwotę 6.306.122, - PLN: 

 zakup surowców 
 zakup usług 

Spółka nie zawierała w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi 
niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 
INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH 
RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ 
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 
W ROZUMIENIU ART. 11a UST.1 PKT 4 USTAWY O CIT 
 
 
W roku podatkowym Podatnik nie podejmował ani nie planował działań 
restrukturyzacyjnych, a w szczególności takich, które mogłyby mieć wpływ na 
wysokość zobowiązań podatkowych jego lub podmiotów z nim powiązanych w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 
 
 
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH O WYDANIE 
OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 14a §1 
ORDYNACJI PODATKOWEJ  
 

Podatnik w roku podatkowym nie składał wniosków o wydanie ogólnej 
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej. 

 
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH O WYDANIE 
INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, O KTÓREJ MOWA W 
ART. 14b ORDYNACJI PODATKOWEJ  
 

Podatnik w roku podatkowym nie złożył wniosku o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

 



INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH O WYDANIE 
WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 42a USTAWY 
O VAT 

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej 
informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT. 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH O WYDANIE 
WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 7d UST.1 
USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM 

W roku podatkowym Podatnik nie składał wniosków o wydanie wiążącej 
informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust.1 Ustawy o podatku 
akcyzowym. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWNIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH 
PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ 
KONKURENCJĘ PODATKOWĄ WSKAZANYCH W AKTACH WYKONAWCZYCH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11j UST.2 USTAWY O CIT I NA PODSTAWIE 
ART. 23v UST.2 USTAWY O PIT ORAZ W OBWIESZCZENIU MINISTRA 
WŁASCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYDANYM NA 
PODSTAWIE ART. 86a §10 ORDYNACJI PODATKOWEJ 

Spółka w roku podatkowym nie dokonywała rozliczeń podatkowych na 
terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 


