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A. PODSTAWA PRAWNA. 

Na podstawie art. 27c ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, 

których przychody przekroczyły w roku podatkowym równowartość 50 milionów EURO  

są zobowiązani do podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 

podatkowej.  

Przychody Zakładów Mięsnych Skiba S.A. (dalej „Spółka”) w roku podatkowym trwającym  

od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. przekroczyły równowartość 50 milionów EURO,  

tym samym Spółka jest zobowiązana do publikacji informacji za wymieniony okres.  

Niniejszy dokument przedstawia podejście Spółki do realizowania obowiązków podatkowych.  

B. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE. 

Zakłady Mięsne Skiba spółka akcyjna (nazwa skrócona: Zakłady Mięsne Skiba S.A.) powstały 

w wyniku przekształcenia z dniem 1 grudnia 2016 roku działalności gospodarczej osoby 

fizycznej prowadzonej przez Andrzeja Skibę pod firmą Zakłady Mięsne „Skiba” Andrzej Skiba 

nieprzerwanie od 12 sierpnia 1991 roku. Przekształcenie zostało przeprowadzone w trybie  

art. 551 §5 oraz art. 5841 do 58413 ustawy z 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 1030, z późniejszymi zmianami). W rezultacie przekształcenia  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 1 grudnia 2016 roku dokonał wpisu jednostki do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000649396. Jednocześnie Spółka otrzymała numer REGON: 

365975339 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 555 211 26 10. Przedmiotem naszej 

działalności jest przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

(zdefiniowane pod nr PKD 10.11.Z). 

Jesteśmy firmą z polskim kapitałem i polskim zarządem. Dochody generuje  

działalność prowadzona na terenie Polski i w Polsce płacimy różnego rodzaju podatki i opłaty. 

Jako firma rodzinna stawiamy przede wszystkim na pewny, trwały rozwój zapewniający 

stabilność i bezpieczeństwo naszym pracownikom i ich rodzinom. Misją naszej firmy od wielu 

lat jest życie i praca w dobrym smaku. Zarząd spółki aktywnie angażuje się w krzewienie tej 

misji wśród pracowników. Uczciwość i współpraca to filary naszych stosunków we wszystkich 

aspektach prowadzonej działalności – zwłaszcza w sferze podatkowej.  
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C. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje procesy 

i procedury podatkowe stosowane w Spółce. 

1. Procesy podatkowe. 

Głównym założeniem strategii podatkowej Zakładów Mięsnych Skiba S.A.  jest uczciwe  

i terminowe płacenie podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki 

zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników udaje się Spółce rok po roku realizować 

zamierzony cel. Celem działań Spółki jest prowadzenie uczciwego biznesu poprzez unikanie 

agresywnej strategii  podatkowej. W codziennej pracy skupiamy się przede wszystkim  

na osiąganiu dochodów i poprawnym ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych. Spółka płaci 

podatki dochodowe: CIT i PIT, podatek VAT, podatki lokalne - głównie od środków transportu. 

Wszystkie podatki są obliczane i płacone w terminach wymaganych przepisami prawa.  

Pracownicy zatrudnieni w dziale księgowości uczestniczą w realizacji obowiązków podatkowych 

Spółki w oparciu o stanowiskową kartę pracy, która określa zakres uprawnień  

i odpowiedzialności oraz wymagań na danym stanowisku. Główna Księgowa, na podstawie 

ewidencji, sporządza deklaracje podatkowe, informacje podatkowe i rozliczenia. 

Realizację obowiązków Spółki jako płatnika podatku PIT powierzono pracownikom działu 

kadr. Pracownicy rozliczają wynagrodzenia pracownicze, w tym pobór zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Nadzór nad pracą działu księgowości i kadr sprawuje Dyrektor Finansowy.  

2. Procedury podatkowe. 

Spółka w zakresie obowiązków podatkowych stosuje procedurę należytej staranności  

w poszczególnych obszarach działania. Spółka realizuje swoje obowiązki podatkowe poprzez 

stosowanie się do wewnętrznych zasad obowiązujących w Spółce. Problemy podatkowe  

są na bieżąco monitorowane przez wyznaczonych pracowników, a wszelkie nieprawidłowości 

zgłaszane i poprawiane natychmiast w momencie powzięcia odpowiednich informacji. 

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za realizację obowiązków podatkowych są zobowiązani  

do bieżącego monitorowania zmian w przepisach i przekazywania tej wiedzy wewnątrz firmy. 

W razie potrzeby Spółka kieruje pracowników na szkolenia organizowane przez zewnętrzne 

firmy. 
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D. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI 

SKARBOWEJ. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje dobrowolne 

formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

Spółka w 2020r. nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z KAS,  

w szczególności nie zawierała umowy o współdziałanie, o której mowa w przepisach działu II b 

rozdział 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.  

Jednocześnie Spółka bierze czynny udział we wszelkich kontrolach zlecanych przez organ 

kontrolny oraz na bieżąco stara się wyjaśniać wszelkie wątpliwości, aby zapewnić pełną 

transparentność rozliczeń podatkowych. 

E. INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje informacje odnośnie 

do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach 

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

 

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Spółka wykonywała swoje obowiązki 

podatkowe z należytą starannością w obowiązujących Spółkę terminach  

w odniesieniu do następujących podatków i opłat: 

 podatek dochodowy od osób prawnych CIT – zapłacono 13.361.376 zł 

 podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – zapłacono 3.699.379 zł 

 podatek od towarów i usług VAT – należny 46.539.048 zł, naliczony 94.519.738 zł, 

 podatek od nieruchomości – zapłacono 5.564 zł 

 podatek od środków transportu – zapłacono 72.348 zł 

 opłaty z tytułu ochrony środowiska do właściwych urzędów marszałkowskich –

zapłacono 84.873 zł. 

W omawianym okresie Spółka nie przekazywała Szefowi KAS informacji  

o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 
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F. INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje 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. 

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosła 297.616.747,92 zł. W związku 

z tym Spółka w niniejszej informacji jest obowiązana wykazać te transakcje z podmiotami 

powiązanymi, których wartość przekroczyła 14.880.837,40 zł. 

W 2020r. Spółka zawarła transakcje z podmiotem powiązanym, jednak ich suma  

nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

 

G. INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA 

DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje 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 ustawy o CIT.  

W roku podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych  

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,  jak również nie planuje podejmować takich 

działań w przyszłości. 

 

H. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje informacje  

o złożonych przez podatnika wnioskach. 

W 2020r. Spółka nie składała wniosków o wydanie: 

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

b). interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 

     Ordynacji podatkowej, 

c). wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późniejszymi   zmianami). 
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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH NA 

TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ 

PODATKOWĄ. 

Na podstawie art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT niniejszy rozdział opisuje informacje dotyczące 

dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencje podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie  

art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

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

 

W 2020r. Spółka sprzedawała swoje wyroby do firm mających siedzibę w Hongkongu i Liberii. 

Nie są to firmy powiązane ze Spółką, a transakcje zawierane były na zasadach rynkowych. 

 

 

Zarząd Spółki  

    Zakłady Mięsne Skiba S.A. 


