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1. Wykaz skrótów i definicji
Podatnik, Frosta,
Spółka

Frosta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

Ustawa o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Ustawa o podatku
akcyzowym

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r., poz. 722 ze zm.)

Rok podatkowy

Rok podatkowy Podatnika zakończony 31 grudnia 2021 r.
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2. Wstęp
Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o CIT i przedstawia
informacje o:
1) stosowanych przez Spółkę:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2) realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wraz z informacją 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,
3) 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,
finansowego

ustalonych

spółki,

w

na
tym

podstawie

ostatniego

podmiotami

zatwierdzonego

niebędącymi

rezydentami

sprawozdania
podatkowymi

Rzeczypospolitej Polskiej,
4) 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 ustawy o CIT,
5) złożonych przez podatnika 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 VAT,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym,
6) dokonywanych rozliczeniach 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 właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art.
86a § 10 Ordynacji podatkowej,
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego.
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3. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i działający zarówno w charakterze
podatnika oraz płatnika poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami
prawa podatkowego.
W Spółce obowiązuje procedura podatkowa określająca zasady realizacji obowiązków podatkowych
oraz przepływu informacji w Frosta, której uzupełnienie lub modyfikację stanowią obowiązujące w
Spółce akty wewnętrzne, w szczególności::
•

procedura dotycząca poboru u źródła w Frosta,

•

procedura postępowania w zakresie schematów podatkowych w Frosta,

•

instrukcja dot. rozliczeń VAT skierowanej do pracowników odpowiedzialnych za realizację
zakupów,

•

instrukcja dot. zasad rozliczeń podatku VAT,

•

instrukcja dot. zasad rozliczeń podatku CIT.

4. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka nie była stroną dobrowolnych programów współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.

5. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją 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
Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie
z przepisami prawa. W ciągu Roku podatkowego dokładała wszelkich starań w celu prawidłowego
kształtowania rozliczeń podatkowych oraz relacji z KAS i innymi organami podatkowymi, udzielania
niezbędnych informacji oraz zachowania transparentności w obszarze podatkowym.
Spółka w Roku podatkowym przekazała Szefowi KAS dwie informacje o schemacie podatkowym (MDR1) dot. podatku CIT oraz, w tym samym zakresie, informację korzystającego o zastosowaniu schematu
podatkowego (MDR-3).

6. Informacja 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
Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie
zatwierdzonego sprawozdania za 2021 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 326 601 789,68 zł.
Spółka zrealizowała w Roku podatkowym następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczałaby 5% sumy bilansowej
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aktywów (tj. 16 330 089,48 zł):
•

Zakup wyrobów gotowych,

•

Sprzedaż towarów.

7. Informacja 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 ustawy o CIT
Spółka

nie

podejmowała

w

Roku

podatkowym,

a

także

nie

planuje

podjęcia

działań

restrukturyzacyjnych mogących mieć na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

8. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której
mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

9. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowej
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

10. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej
informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której
mowa w art. 42a ustawy o VAT.

11. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej
informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku
akcyzowym
Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

12. Informacje dotyczące dokonywania 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 właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
Spółka nie dokonywała w Roku podatkowym 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 o PIT oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji
podatkowej.
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