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1. CEL I ZAKRES SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ 

STRATEGII PODATKOWEJ 

 

Celem sporządzenia przez ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. informacji o 

realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, 

zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 

równowartość 50 mln euro, są obowiązani do sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy 

Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z 

wymaganiami art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 tj. z późn. zm.). 

 

2. STRATEGIA PODATKOWA REALIZOWANA PRZEZ ELA WYRÓB FOLII 

I OPAKOWAŃ SP. Z O.O. W ROKU PODATKOWYM 2021 

 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i 

terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

Składane deklaracje podatkowe stanowią realne odzwierciedlenie działalności 

gospodarczej Spółki na terytorium Polski. Realizowanie obowiązków publiczno – 

prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa 

jest traktowana przez Spółkę jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 



 

 

 

 

3. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE STOSOWANE PRZEZ ELA 

WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ SP. Z O.O. 

 

3.1. Informacja o stosowanych przez ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. 

procesach podatkowych 

 

ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. przestrzega przepisów prawa podatkowego, 

analizując poszczególne operacje gospodarcze w kontekście prawidłowego zarządzania 

zobowiązaniami podatkowymi. 

Realizowane przez Spółkę procesy zmierzające do zapłaty podatku obejmują: 

- zebranie źródeł, na podstawie których wyliczona zostanie podstawa opodatkowania, 

- obliczenie podstawy opodatkowania, 

- kalkulacja podatku, 

- deklaracja zobowiązania podatkowego, 

- zapłata podatku. 

 

3.2. Informacja o stosowanych przez ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. 

procedurach podatkowych 

 

ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zobowiązana jest do zachowania i przestrzegania określonych prawem 

reguł postępowania oraz dochowania należytej staranności w określonych obszarach 

działania. 

Spółka powyższe obowiązki realizuje za pomocą wewnętrznie przyjętych zasad 

związanych z kwestiami podatkowymi. 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym  

 

ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. wykazuje niską skłonność do podejmowania 

ryzyka w obszarze podatków. Spółka ma na celu przestrzeganie przepisów podatkowych 

i regulację należnych podatków. 

Spółka na bieżąco analizuje potencjalne ryzyka podatkowe. Konsultacje w kwestiach 

podatkowych odbywają się w ramach działu księgowego oraz przy pomocy 

zewnętrznych doradców podatkowych. 

 

3.4. Informacje o stosowanych przez ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. 

dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej 

 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała formalnych dobrowolnych form 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

Spółka, w przypadku kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

wykazuje otwartość i chęć współpracy, dostarczając terminowo wyjaśnienia, wymagane 

informacje lub odpowiednie korekty, w przypadku stwierdzenia nieumyślnych pomyłek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH ORAZ INFORMACJE O 

SCHEMATACH PODATKOWYCH PRZEKAZANE SZEFOWI KRAJOWEJ 

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

 

4.1. Informacje o realizacji przez ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. 

obowiązków podatkowych 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe z tytułu 

następujących podatków: 

- podatek dochodowy od osób prawnych (jako podatnik), 

- podatek dochodowy od osób fizycznych (jako płatnik), 

- podatek od towarów i usług (jako podatnik), 

- podatek od nieruchomości (jako podatnik), 

- podatek od środków transportowych (jako podatnik). 

 

4.2. Informacje o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych 

 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o schematach podatkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

ORAZ O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH 

RESTRUKTURYZACYJNYCH 

 

5.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi  

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2021 suma 

bilansowa aktywów wyniosła 136.461.823,79 zł.  

W roku podatkowym 2021 Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi 

transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona 

odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów. 

 

5.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez ELA Wyrób Folii i 

Opakowań Sp. z o.o. działaniach restrukturyzacyjnych 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań 

restrukturyzacyjnych. 

 

6. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH 

 

6.1. Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2. Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. 

 

6.3. Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej. 

 

6.4. Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej. 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 

PODATKOWYCH W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWA 

KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

 

W roku podatkowym 2021 ELA Wyrób Folii i Opakowań Sp. z o.o. nie dokonywała 

rozliczeń podatkowych na terytorium 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 CIT oraz obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydanych na podstawie art. 86a § 10 

Ordynacji podatkowej. 

 

 

 


