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1. Cel i zakres dokumentu 
 

Celem niniejszego dokumentu jest realizacja przez Spółkę Firma Kręglewscy Sp. z o.o. (dalej 

jako: Spółka lub Podatnik) obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii 

podatkowej obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r., wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jest zobowiązana do 

sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 

podatkowej za rok podatkowy w związku ze spełnieniem przesłanki określonej w art. 27b ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje: 

 
1. Informacje o stosowanych przez podatnika: 

 
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. Informacje odnośnie do 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej , z podziałem na podatki, 

których dotyczą, 

3. Informacje o: 

 
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r., 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, 

b) 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, 
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4. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie: 

 
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r.; b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r.; 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 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 , 

 
5. 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 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r., z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 

procesu produkcyjnego. 

 
 

2. Pełna nazwa przedsiębiorcy 
 

FIRMA KRĘGLEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

 
3. Siedziba i miejsce wykonywania działalności. 

 

Województwo: wielkopolskie 

 
Powiat: kościański 

 
Gmina: Kościan 

 
Miejscowość: Ponin 

 
Ulica: Widziszewska 13a 

 
Kod pocztowy: 64-000 
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4. REGON i NIP 
 

Numer REGON: 301473978. Numer NIP: 6981818311 
 

 
5. Miejsce, data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 28 czerwca 2010 roku przez Sąd Rejonowy 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Numer KRS: 0000359555 
 
 

 
6. Kapitał zakładowy Spółki 

 
 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 50.000,00 zł. Kapitał 

zakładowy został pokryty w całości. 

 
 

Właścicielami kapitału podstawowego są osoby fizyczne: 
 

Lp. Wspólnicy Udział 

1. Tomasz Kręglewski 50% 

2. Krzysztof Kręglewski 50% 

 
 
 

7. Przedmiot działania oraz numer PKD właściwy dla przedmiotu działania 
 

Podstawowa działalność Spółki sklasyfikowana jest pod numerem: 

 
• 1011Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 



Strona 6 z 9  

8. Strategia podatkowa Spółki Firma Kręglewscy Sp. z o.o. – uwagi ogólne 
 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru stwierdza się co następuje: 

 
1. Ryzyko podatkowe – Spółka jest świadoma ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną 

działalnością. Ograniczanie ryzyk podatkowych następuje poprzez systematyczne wdrażanie 

procedur i instrukcji podatkowych, aktualizacji wiedzy podatkowej osób odpowiedzialnych za 

rozliczenia poprzez ich udział w stosownych szkoleniach a także stałe monitorowanie zmian w 

przepisach. Dzięki powyższym działaniom, Spółka prawidłowo i terminowo wywiązuje się z 

obowiązków podatkowych w kontekście realizacji celów biznesowych. 

2. Tzw. apetyt na ryzyko – posiadany przez Spółkę kapitał, wielkość aktywów oraz poziom 

wypłacalności powoduje, że Spółka jest gotowa zaakceptować w swojej działalności ryzyko 

podatkowe w postaci uwzględniania pozycji podatkowych, które mogą zostać 

niezaakceptowane/podważone przez administrację skarbową; należy jednak wskazać, że 

działania Spółki dotyczące zarządzania ryzykiem podatkowym mają na celu ograniczenie tego 

ryzyka do minimum. 

3. Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu 

planowania podatkowego – Prezes Zarządu Spółki jest bezpośrednio zaangażowany w procesy 

związane z podejmowaniem decyzji oraz samym planowaniem podatkowym. 

4. Raportowanie, składanie deklaracji i inne zobowiązania wobec organów podatkowych, 

strategia płatności zobowiązań podatkowych – Spółka terminowo i rzetelnie wywiązuje się ze 

wszystkich obowiązków wobec organów podatkowych. 

 

 
9. Okres objęty informacją 

 

Informacja sporządzona została za okres od 1 stycznia 2021 roku 

do 31 grudnia 2021 roku. 
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10. Informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie 
prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej; 

 

Kadra pracownicza Spółki jest zobowiązana do przestrzegania wewnętrznych procedur 

ukierunkowanych na zapewnienie rzetelności prowadzonych rozliczeń podatkowych. W celu 

ograniczenia ryzyka nadużyć w Spółce funkcjonują procedury akceptacji autoryzacji i kontroli 

transakcji oraz podziału obowiązków fakturowania sprzedaży i wprowadzania przelewów na 

różne osoby. Realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, w Spółce 

wprowadzone zostały również mechanizmy weryfikacji kontrahentów, zapewniające 

dochowanie należytej staranności na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT. 

 

 
Spółka w 2021 r. realizowała niespisaną procedurę w zakresie ograniczania ryzyka 

odpowiedzialności karnej skarbowej. Celem zasad obowiązujących w tym zakresie w 2021 r. w 

Spółce było ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej, w szczególności z tytułu 

wystawiania i posługiwania się w rozliczeniach podatkowych nierzetelnymi bądź 

sfałszowanymi fakturami, a także w celu zapobiegania nieprawidłowościom w realizacji 

obowiązków podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Pracownicy Spółki odpowiedzialni za prowadzenie 

dokumentacji podatkowej oraz ewidencji podatkowej zobowiązani są do wykonywania swoich 

obowiązków z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Wyznaczeni pracownicy są w szczególności zobowiązani do: 

1) analizowania otrzymanych dokumentów źródłowych pod względem formalnymi i 

informowania przełożonych o wykrytych brakach, 

2) weryfikacji nowych i obecnych kontrahentów w wykazie podatników VAT (biała lista 

podatników) dotyczy w szczególności działu sprzedaży i zakupów.  

 

 
Spółka w 2021 r. nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej. 
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11. Informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 
terytorium Polski; 

 

 
Podatnik realizuje obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, 

terminowo. 

 

12. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (również posiadającymi 
rezydencję podatkową poza Polską) w rozumieniu przepisów o cenach 
transferowych, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów 
ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 

 

 
Spółka w 2021 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 

aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Transakcje spełniające powyższe warunki 

wystąpiły w Spółce po stronie kosztowej i stanowiły nabycie usług transportowych oraz najmu 

kompleksu produkcyjno-magazynowego w Poninie. 

 

13. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach 
transferowych; 

 

 
Podatnik nie planuje ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań podatnika ani podmiotów powiązanych. 

 

14. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji 
podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej; 

 

Podatnik nie złożył wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. Podatnik nie złożył 

wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnik nie złożył wniosków o wydanie 

wiążącej informacji akcyzowej. 
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15. Informacja o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych (MDR); 
 

Podatnik nie raportował schematów podatkowych. 
 

16. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika 
na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

Podatnik nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach ani w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencje podatkową. 


