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I. Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 - 2021 

 

Kluczowymi wartościami jakimi kieruje się Blum to bezpieczeństwo finansowe i długofalowy sukces 

gospodarczy. Dbałość o zgodność z wymogami prawa, a co za tym idzie, prawidłowe wypełnianie 

obowiązków podatkowych to podstawowe zasady Działu Finansowego.  Patrzymy w przyszłość 

i chcemy być partnerem w biznesie, a więc wypłacalność, racjonalne gospodarowanie oraz 

terminowe regulowanie należności publicznoprawnych to dla nas podstawa w biznesie. Nie 

podejmujemy działań o znamionach optymalizacji podatkowych, czy nakierowanych na unikanie 

opodatkowania. Unikamy też działań, które mogłyby powodować zwiększone ryzyka podatkowe lub 

powodować uszczuplenie należności publicznoprawnych.  

 

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020-2021 w Blum Polska sp. 

z o.o. – zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT  

 

 

Blum Polska sp. z o.o. (dalej: Blum Polska lub Spółka) przedstawia poniżej informację o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 lipca 2020 roku i zakończył 30 czerwca 

2021 roku, zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”)., 

 

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

 

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych w Blum Polska opierają się na 

przepisach prawa oraz powszechnie przyjętych dobrych praktykach w zakresie podatków. Spółki w 

Grupie Blum cechuje niska skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. Systemy 

i kontrole oraz zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały skonstruowane w taki sposób, aby 

umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych. 
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Spółka wdrożyła wiele procedur i zasad wewnętrznych, które mają na celu efektywne wykonywanie 

obowiązków podatkowych, wspieranie rozliczeń podatkowych, a także efektywne zarzadzanie 

ryzykiem podatkowym. Są to: 

 

• odpowiedni podział zadań i obowiązków w kwestii rozliczeń podatkowych, ich 

prawidłowego i terminowego wykonywania oraz kontroli,  

• zasady postępowania związane z realizacją obowiązków podatkowych wynikających 

z ustawy o VAT, w tym w szczególności zasady przygotowywania i weryfikacji deklaracji 

podatkowych, danych do JPK_VAT, a także kontrahentów i struktury VAT, 

• procedura obiegu faktur zakupowych wpływających na obowiązki z tytułu rozliczeń CIT, 

• zasady dotyczące realizacji obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości 

i podatku rolnego,  

• zasady dotyczące postępowania w zakresie dopełnienia obowiązku związanego z poborem 

lub zwolnieniem z poboru podatku u źródła, 

• zasady weryfikacji kontrahentów na Białej Liście, 

• zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz regulacje służące spełnieniu 

przez Spółkę innych wymogów stawianych przez przepisy ustawy CIT w tym zakresie, 

• wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

 

 

Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym 

celu specjaliści odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe pozostają w stałym kontakcie ze 

wszystkimi jednostkami biznesowymi, a w razie potrzeby korzystają z usług doradców podatkowych 

z firm zewnętrznych. 

 

Rozliczenia podatkowe Spółki są prowadzone przez wewnętrznych specjalistów przy współpracy 

z zewnętrznymi doradcami podatkowymi. Procesy księgowe, weryfikacja oraz raportowanie w 

Spółce zostały tak zorganizowane, aby zapewnić zgodność rozliczeń podatkowych z przepisami oraz 

zabezpieczyć stabilność wykonywanych procesów. Kluczowe dla zapewnienia prawidłowości 

rozliczeń podatkowych jest zatrudnianie przez Spółkę kompetentnych specjalistów. Spółka czuje się 

odpowiedzialna za to, aby pracownicy posiadali szeroką wiedzę, na bieżąco aktualizowaną 

w obszarach, za które są odpowiedzialni. Pracownicy mają dostęp do szkoleń i portali wydawnictw 

podatkowych. Spółka korzysta na podstawie stałej umowy z usług zewnętrznych doradców 

podatkowych. 
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2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej  

 

W roku podatkowym 2020-2021 Blum Polska nie stosowała dobrowolnych form współpracy 

z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

3. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych - Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od 

osób fizycznych i składała deklaracje podatkowe PIT-4R i PIT-8AR oraz dokonywała wpłat 

podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

• Podatek dochodowy od osób prawnych – Spółka była podatnikiem podatku dochodowego 

od osób prawnych w związku z prowadzoną działalnością na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i składała terminowo wymagane deklaracje oraz informacje podatkowe. Spółka 

wywiązywała się z terminowej wpłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 

a także rozliczenia rocznego podatku dochodowego.  

Spółka sporządziła także dokumentację cen transferowych oraz złożyła oświadczenie 

potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych, objętych lokalną 

dokumentacją cen transferowych za rok podatkowy 2020-2021, zostały ustalone na 

warunkach, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. 

• Podatek od towarów i usług – Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje 

podatkowe (VAT-7, VAT-UE i JPK_V7M) i dokonywała wpłat podatku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

• Podatek od nieruchomości – Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości w roku 

podatkowym 2020 - 2021. Składała deklaracje podatkowe (DN-1) i dokonywała wpłat 

podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Podatek rolny – Spółka była podatnikiem podatku rolnego w roku podatkowym 2020- 2021. 

Składała deklaracje podatkowe (DR-1) i dokonywała wpłat podatku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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4. Informacja 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  

 

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązku raportowania 

schematów podatkowych, Spółka posiada procedurę określającą czynności podejmowane w celu 

wypełniania obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych. 

 

Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 1 informację MDR-1 oraz 1 informację 

MDR-3. Złożone informacje dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.  

 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

ustawy o CIT, 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 roku podatkowym 2020-2021 Spółka przeprowadziła następujące transakcje, których wartość 

przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości: 

 

• transakcja sprzedaży usług (pakowania, magazynowania, konfekcjonowania)  

• transakcje zakupu towarów handlowych (okuć meblowych) 

• transakcje zakupu maszyn i części zamiennych do maszyn 

 

Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Spółka złożyła 

w terminie informacje o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz posiada dokumentację cen 

transferowych za rok podatkowy 2020 -2021.  

 

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki 

lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT  

 

W roku podatkowym 2020-2021 r. Spółka nie była stroną działań restrukturyzacyjnych, o których 

mowa powyżej.  
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7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:  

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

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

podatkowej,  

c) 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 roku podatkowym 2020-2021 spółka złożyła 1 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. Był to wniosek 

w zakresie podatku VAT.  

 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych spółki 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 z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 

podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej.  

 

Blum Polska 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 CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej i nie była zarejestrowanym 

podatnikiem w żadnym z tych terytoriów lub krajów. 

 

 

  
  


