
 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2021 

 

Wstęp 

 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. spółka 

komandytowa (dalej: „Alstal" lub „Spółka") obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.; dalej: 

ustawa o CIT"). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 

2021. Spółka od dnia 01.05.2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Informacje o Spółce  

 

Spółka ,,Alstal Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa", 

została powołana aktem notarialnym Repertorium A nr 626/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku. Spółka 

została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000326054 w Sądzie Rejonowym w 

Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano NIP: 5562684532 

oraz REGON: 340563903 

 

Od 2020 roku siedzibą Spółki jest ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz. Na koniec roku obrotowego 

Spółka posiadała oddziały wewnętrzne: 

 

• Oddział Poznań, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, 

• Oddział Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk, 

• Oddział Wrocław, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, 

• Oddział Bydgoszcz ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz, 

• Oddział Łódź, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź. 

Z początkiem 2022r. otwarty został nowy oddział - Oddział Katowice, ul. Stanisława Moniuszki 

21, 41-902 Bytom 

 

Działanie w oparciu o funkcjonujące oddziały wynika z dbałości o jakość oferowanych usług oraz 

służy podniesieniu efektywności organizacji czy też intensyfikacji działań ukierunkowanych na 

nowe rynki. 

 



 

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz: Alstal Grupa Budowlana Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług budowlano- montażowych 

(Generalne Wykonawstwo) oraz świadczenie usług wsparcia, doradczych i innych na rzecz innych 

spółek powiązanych. 
Wśród podstawowych obszarów działalności Spółki wymienić można: 

• realizację  inwestycji  budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów 

kubaturowych, w szczególności użyteczności publicznej 

• realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  mieszkalnych 

i niemieszkalnych. 

 

2. Cele strategii podatkowej Spółki 

 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu należyte wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego. Zarząd oraz kierownictwo Alstal zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę 

organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa 

podatkowego, w szczególności w zakresie: 

• dochowania należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Spółki; 

• zwracania szczególnej uwagi na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych; 

zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej posiadającej wiedzę i doświadczenie z 

zakresu prawa podatkowego; 

• zapewnienia pracownikom odpowiedzialnym za obszar rozliczeń podatkowych właściwego 

zaplecza technicznego, umożliwiającego prawidłową realizację obowiązków podatkowych; 

• inwestowania w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego; 

monitorowania projektów zmian w zakresie prawa podatkowego i bieżącego dostosowywania 

się do tych zmian. 

 

 

II. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. 

a ustawy o CIT) 

 

Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. spółka komandytowa przestrzega obowiązujących przepisów 

podatkowych i podejmuje działania umożliwiające wykonywanie nałożonych na nią obowiązków w 

sposób jak najbardziej przejrzysty i efektywny. 

 

 



 

Spółka dąży do realizacji założonych celów podatkowych poprzez: 

 

• prawidłowe co do wysokości deklarowanie zobowiązań podatkowych; 

• zapewnienie terminowości regulowania zobowiązań podatkowych; 

• posiadanie odpowiednich procesów rozliczania podatków, procedur wewnętrznych, 

systemów informatycznych, doświadczonych osób zajmujących się rozliczeniami 

podatkowymi; 

• bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych pod kątem ich wpływu na rozliczenia 

Spółki; 

• dostosowanie obowiązujących procesów i procedur wewnętrznych do zmian w przepisach 

prawa podatkowego; 

• bieżącą analizę wykonywanych czynności oraz zawieranych transakcji pod kątem 

podatkowym; 

• minimalizację ryzyk związanych z nieodpowiednim wywiązaniem się z obowiązków 

podatkowych poprzez m.in. współpracę z zewnętrznymi doradcami podatkowymi; 

 

Kwestie związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej w Polsce są złożone, a interpretacja 

przepisów podatkowych niejednokrotnie budzą wątpliwości. Podejmowane przez Spółkę działania 

mogą potencjalnie prowadzić do różnych skutków podatkowych i mogą wiązać się z ryzykiem ich 

odmiennej oceny przez podatnika i organ podatkowy. 

 

Z tych przyczyn w ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje procesy oraz stosuje wewnętrzne 

procedury i instrukcje zapewniające prawidłowość rozliczeń, efektywny obieg dokumentów, a także 

terminowe składanie deklaracji oraz regulowanie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości. 

Celem minimalizacji ryzyka, Spółka dokonuje szczegółowej weryfikacji partnerów biznesowych oraz 

kontrahentów. Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta odbywa się każdorazowo przed nawiązaniem 

współpracy oraz poprzez dokonywanie ocen wiarygodności płatniczej i finansowej już po jej 

nawiązaniu. 

 

W Spółce odbywają się wewnętrzne konsultacje pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia 

podatkowe. W ramach tych konsultacji podejmowane są między innymi decyzje dotyczące sposobu 

ograniczenia ryzyka podatkowego oraz konieczności zaangażowania zewnętrznego doradcy 

podatkowego w przypadkach zaistnienia wątpliwości co do podatkowej kwalifikacji lub skutków 

danego zdarzenia gospodarczego, których Spółka nie jest w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć 

wewnętrznie.  

 

Alstal realizuje również cel minimalizacji ryzyka podatkowego poprzez zapewnienie odpowiednich 

systemów informatycznych wykorzystywanych do rozliczeń finansowych i podatkowych oraz 

zapewnienie wykwalifikowanego personelu odpowiedzialnego za dokonywanie rozliczeń podatkowych 



 

w Spółce. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe posiadają bieżący dostęp do narzędzi 

pozwalających na aktualizację wiedzy z zakresu prawa podatkowego i uczestniczą w szkoleniach, 

których celem jest poszerzenie zakresu ich kompetencji.  

 

W Spółce funkcjonują procesy i procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez 

Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający 

strukturę organizacyjną Spółki. 

 

Do stosowanych procedur należą w szczególności: 

 

• wewnętrzna procedura w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

• wewnętrzna procedura w zakresie weryfikacji kontrahentów na podstawie wykazu podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT  

• wewnętrzna procedura w zakresie dochowania należytej staranności w podatku od towarów i 

usług 

• wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych (sporządzona na podstawie art. 86l 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)  

• zarządzenie w sprawie procesów i procedur opisanych Tabelą Kompetencji 

• zarządzenie w sprawie warunków minimalnych dla ofert przetargowych 

• proces obsługi gwarancyjnej 

• procedura w sprawie procedowania rekomendacji ogólnych w systemie  

• zasady obsługi prawnej w Spółce 

• regulamin użytkowania samochodów służbowych 

 

Procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz aktualizowane. Stanowią one podstawę 

prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków podatkowych 

Transakcje zawierane przez Spółkę mają charakter biznesowy (rynkowy) i nie są w żaden sposób 

motywowane chęcią uzyskania korzyści podatkowej. 

 

 

III. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT) 

 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała formalnych działań związanych z dobrowolną formą współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, 

dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne 



 

omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę 

identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom. 

 

 

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą (art. 27c 

ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT) 

 

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności: 

 

• identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 

• kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego; 

• składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz 

informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, 

• monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków: 

 

• podatku dochodowego od osób prawnych; 

• podatku od towarów i usług; 

• podatku od nieruchomości; 

 

W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących 

podatków: 

 

• podatku dochodowego od osób fizycznych; 

• zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazywała Szefowi Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych. 

 

 

 

 



 

V. 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 

niebędącymi polskim i rezydentami podatkowymi (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT) 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021 suma bilansowa aktywów wyniosła 166 792 

978,82 PLN. 

 

Łączna wartość transakcji zawartych przez Spółkę w 2021 roku z podmiotami powiązanymi przekracza 

5% sumy bilansowej aktywów (8 339 648,94 PLN). Transakcje zawierane były  z rezydentami 

Rzeczypospolitej. Transakcje dotyczyły sprzedaży usług budowlanych, materiałów, usług najmu, usług 

administracyjnych oraz zakupu usług od konsorcjantów, usług wsparcia, usług najmu. 

 

Ponadto Spółka  nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze 

jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej transakcji przekroczyłaby 5% sumy 

bilansowej. 

 

 

VI. Informacje o 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 (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT) 

 

Spółka w 2021 roku nie podejmowała oraz nie planuje podejmować działań restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań  podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

 

 

VII. Informacje o złożonych wnioskach (art. 27c ust. 2 pkt. 4 ustawy o CIT) 

 

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

podatkowej 

 

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. 

 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowa 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. 



 

 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

 

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym 

 

W roku 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 

 

 

VIII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową (art. 27c ust. 2 pkt. 5 ustawy o CIT) 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową.   

 

 

 

 
 

W imieniu Zarządu komplementariusza Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o.  

 

 

Jarosław Szczupak 

Prezes Zarządu komplementariusza  
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