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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII 

PODATKOWEJ 

 

Niniejsza informacja sporządzona przez Auto Frelik Anna Frelik Sp. k. („Spółka”) stanowi wypełnienie 

obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 

podatkowej za dany rok podatkowy, zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.1406 z późn.zm) 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki 

rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i zakończony 31 grudnia 2020 r. („Rok Podatkowy”). 

 

2. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych 

oraz furgonetek (PKD 45.11Z) oraz działalność serwisowa samochodów marki Mercedes-Benz.  

W ramach prowadzonej działalności Auto Frelik Anna Frelik Sp. k.  realizuje zasadę rzetelności i 

odpowiedzialności podatkowej. Spółka z należytą starannością wypełniania wszelkie obowiązki 

podatkowe wynikające z regulacji podatkowych, eliminując ryzyka podatkowe do miniumum.  

Zwiększenie skali działalności Spółki na przestrzeni ostatnich lat spowodowało wdrożenie szeregu 

procedur pozwalających na automatyzację i kontrolę procesów obowiązujących w bieżącej działalności. 

Auto Frelik Anna Frelik Sp. K.  dążąc do zachowania najwyższych standardów prowadzonej działalności i 

jakości obsługi klientów posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001.2015  i ramach wprowadzonego 

Systemu Spółka podlega cyklicznym audytom i weryfikacji przestrzegania zapisanych norm i zasad poltyki 

jakości. 

 

 

 



 

 

 

2.1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE 

 

Procesy podatkowe 

 

Auto Frelik Anna Frelik Sp. K. przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym prawo 

podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami 

gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności 

operacyjnej. 

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne 

odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Auto Frelik Anna Frelik Sp. K. jest w pełni zaangażowana w wypełnianie swoich obowiązków wynikających 

ze wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych, w tym raportowanie i płacenie kwot podatków 

odpowiednim organom podatkowym.  

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają 

zarówno prawidłowe wykonanie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. 

poprzez sprawowanie kontroli, raportowanie, wyznaczanie wytycznych lub organizowanie szkoleń w 

zakresie kwestii podatkowych). 

Realizując czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego Auto Frelik Anna Frelik 

Sp. K. wykorzystuje wewnętrzne procesy i instrukcje. 

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące: 

• zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,  

• obliczenie podstawy opodatkowania, 

• kalkulacja podatku, 

• zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, 

• zapłata podatku. 

 



 

 

 

 

 

Procedury dotyczące podatków 

 

Większość obszarów działalności Spółki uregulowana jest w formie procedur i instrukcji 

przygotowywanych  i wdrażanych w poszczególnych działach. W zakresie przestrzegania obowiązków 

wynikających  z przepisów prawa podatkowego Spółka wdrożyła procedury i instrukcje, które zakresem 

obejmują cały obszar działalności Auto Frelik Anna Frelik Sp. K., w tym między innymi: 

• Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych 

• Instrukcja wewnętrzna w zakresie raportowania schematów podatkowych 

• Regulacje w zakresie obiegu dokumentów 

• Regulacje magazynowe oraz użytkowania samochodów 

• Systemy informatyczne usprawniające pobieranie danych zewnętrznych niezbędnych                         

w wypełnianiu zobowiązań podatkowych   

W obszarach podatkowych, w których procedura nie wymaga uregulowania dokumentami pisemnymi, 

Spółka korzysta z zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego 

wykonania przepisów prawa podatkowego. 

 

System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej 

 

Spółka nie podejmuje ryzyka w obszarze podatkowym. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby 

zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i 

regulacji podatkowych. 

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii 

podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym 

należytej staranności, realizując obowiązki podatkowe w sposób prawidłowy i rzetelny. Konsultacje 



 

 

dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego. Jednakże ze względu 

na szerokie spektrum zagadnień podatkowych, Spółka stale współpracuje z firmami świadczącymi 

profesjonalne wsparcie prawno-podatkowe, w tym min w zakresie stosowania przepisów prawa 

podatkowego, ich zmian oraz planowanych transakcji. 

W celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego Auto Frelik Anna Frelik Sp. K podejmuje 

dodatkowe działania stanowiące: 

• nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników, 

• monitoring zmian w przepisach prawa podatkowego 

• zarządzanie wiedzą osób wykonywujących rozliczenia podatkowe, zapewniając cykliczne szkolenia 

oraz dokumentację prawno-podatkową 

• weryfikację umów z podmiotami zewnętrznymi  

• monitoring dokumentacji z kontrahentami pod względem zgodności zapisów z przepisami 

podatkowymi 

 

2.2. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z ORGANAMI PODATKOWYMI  

 

Współpraca Spółki z wszystkimi właściwymi organami podatkowymi przebiega prawidłowo i na  

najwyższym poziomie. W przypadku kontaktów z organami KAS współpraca Auto Frelik Anna Frelik Sp. K 

jest transparentna i priorytetowa z terminowym dostarczeniem wszystkich dokumentów, wyjaśnień oraz 

wymaganych informacji.  

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania). 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH 

PODATKOWYCH 

 

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP 

W Roku Podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe wynikające z powszechnie 

obowiązującego prawa, w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat: 

• Podatek dochodowy od osób prawnych  

• Podatek dochodowy od osób fizycznych 

• Podatek od towarów i usług 

• Podatek od czynności cywilno-prawnych 

• Podatek od nieruchomości 

• Obowiązki sprawozdawcze  

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze 

w terminach ustawowych. 

 

Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej 

 

Spółka, w 2020 roku nie zidentyfikowała w swojej działalności, ani też nie wykonywała działań, które 

nosiłyby znamiona schematów podatkowych. W związku z czym, nie wystąpił obowiązek jego przekazania 

do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

3. TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

Spółka posiada prostą strukturę własnościową i nie posiada udziałów oraz akcji w innych podmiotach. W 

2020 roku, Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczałaby 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  

 



 

 

 

 

 

4. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 

 

W 2020 roku Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia 

takich działań w przyszłości. 

 

5. ZAPYTANIA DO ORGANÓW PODATKOWYCH 

 

W Roku Podatkowym Auto Frelik nie występował z wnioskami o wydanie:  

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

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

•       wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 

• 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). 

 

 

6. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH 

 

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej 

Spółka 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 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 


