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Wykaz pojęć i skrótów 

 

 
Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 
 
 
2021 r  rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2021 r. i zakończony w dniu 

31 grudnia 2021 r. 
 
KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1526 ze zmianami) 
 
Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1540 ze zmianami) 
 
Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zmianami) 
 
Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zmianami) 
 
Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 722 ze zmianami) 
 
Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 217 ze zmianami; UoR) 
 
Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 685 ze zmianami) 
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Wstęp i podstawa prawna 

 
 
 

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie przez PUREKO spółkę z ograniczona odpowiedzialnością 
(dalej Spółka) obowiązku dotyczącego sporządzenia i opublikowania  informacji o realizowanej strategii 
podatkowej, określonego w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), 
z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez Spółkę. 
 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. A  Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informacje 
o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 
 
 
 
 

PUREKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje 

 
 
Nazwa Spółki:  PUREKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Siedziba Spółki:  ul. Inwestycyjna 18, 42-300 Myszków 
 
Dane identyfikacyjne: KRS:    0000326160 
   NIP:    6372142745 
   REGON:   120880962 
 
Kapitał zakładowy: 550 000,00 PLN 
 
Data wpisu do KRS: 19 marca 2009 roku 
 
Przeciętny stan zatrudnienia w 2021 roku:  155 osób 
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Głównym i pierwszym produktem Spółki była produkcja i sprzedaż bloków pianki PUR. Obecnie Firma 
oferuje ponad 30 gatunków pianek, w skład których wchodzą pianki standardowe o oznaczeniach “T”, 
pianki wysokoelastyczne typu “HR”, pianki trudnopalne typu CME oraz pianki wysokoelastyczne-
trudnoplane typu CMHR. 
 
Oferowane produkty mają atesty higieniczne, certyfikaty Oeko-tex, oraz atesty trudopalności. Firma 
posiada bardzo nowoczesne laboratorium wyposażone min. w urządzenia do testów zmęczeniowych 
oraz komory spalania do badań trudnopalności i zawartości wypełniaczy mineralnych. Zastosowana 
przez Spółkę technologia produkcji jest w pełni bezpieczna zarówno dla środowiska, zespołu ludzi 
odpowiedzialnego za proces produkcji, jak i docelowego klienta. 
 
Ponadto PUREKO sp. z o.o. rozpoczęła produkcję wysokiej jakości włóknin puszystych poliestrowych. 
Gwarancją jakości wyrobów jest produkcja na najnowocześniejszej linii technologicznej złożonej 
z markowych maszyn wyprodukowanych we Francji i w Niemczech przez wiodące firmy z ponad 
100 letnią tradycją w produkcji maszyn włókienniczych. 
 
 
 

Informacje o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich  

prawidłowe wykonanie 

 
Spółka posiada procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. W celu 
prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz zminimalizowania ryzyka 
podatkowego Spółka posiada i realizuje procesy oparte na codziennej praktyce, jak również 
sformalizowane procedury. 
 
Spółka rozwija i nieustannie poprawia efektywność procesów związanych z realizacją funkcji 
podatkowych m.in. w zakresie doboru odpowiedniego personelu, aktualnej specjalistycznej wiedzy, 
szkoleń i systemów poprzez rozwijanie świadomości podatkowej wśród swoich pracowników. 
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Spółka monitoruje zmiany przepisów podatkowych i ich interpretacji oraz podejmuje działania mające 
na celu minimalizację ewentualnych ryzyk wynikających z tego obszaru, m.in. poprzez systematyczne 
podnoszenie wiedzy pracowników odpowiedzialnych za realizacje funkcji podatkowych, identyfikację 
transakcji i działań wymagających pogłębionej analizy podatkowej oraz współpracę z profesjonalnymi 
doradcami podatkowymi. 
 
Ze względu na dużą złożoność i wysoki poziom integracji procesów biznesowych, uczestnikami 
raportowania są pracownicy. Dla każdego podatku istnieje odrębny proces obejmujący analizę 
podstaw opodatkowania, weryfikację dokumentów fiskalnych sporządzanych i otrzymywanych 
w raportowanym okresie i weryfikację kalkulacji podatku. Wdrożone procesy zapewniają składanie 
deklaracji podatkowych i dokonywanie płatności podatków w terminach wynikających z przepisów 
prawa. 
 
Dokonywane przez Spółkę transakcje oraz podejmowane inne, nietransakcyjne działania, podlegają 
ocenie z punktu widzenia podatkowego. W zależności od typu transakcji, ocena ta może być 
dokonywana już na etapie zawierania umowy, albo też na etapie ujmowania transakcji w księgach 
rachunkowych. Transakcje powtarzalne, standardowe (rutynowe), ujmowane są pod kątem 
podatkowym w sposób z góry zdefiniowany, podczas gdy transakcje niestandardowe, zdarzenia 
nietypowe, nowe rodzaje transakcji analizowane są każdorazowo indywidualnie. W przypadku 
wątpliwości spółka zasięga opinii zewnętrznych doradców podatkowych lub występuje o wydanie na 
jej rzecz indywidualnych interpretacji podatkowych. 
 
 
Weryfikowany jest również sposób prezentacji transakcji w systemie księgowym spółki, co na dalszym 
etapie przekłada się na poprawność raportowania w ramach poszczególnych podatków i ich ujęcia do 
opodatkowania poszczególnymi podatkami. Systemy księgowe i towarzyszące im procesy księgowo-
finansowe uwzględniają wymogi przepisów podatkowych, zawierając ustawienia systemowe 
wspierające kalkulacje podatków. 
 
Spółka wdrożyła procesy wspierające przygotowywanie i składanie JPK-VAT oraz stosowanie 
mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 
 
W spółce obowiązują procedury dotyczące nawiązywania współpracy z kontrahentami. Obejmują one 
weryfikację kontrahentów pod kątem wiarygodności, prowadzenia rzeczywistej działalności, 
posiadania wymaganych rejestracji czy koncesji (w tym rejestracji dla podatku VAT). Wszelkie 
weryfikacje są dokumentowane, a proces akceptacji nowego klienta czy dostawcy jest ściśle 
ustrukturyzowany. Spółka posiada także procedurę dotyczącą sprawdzania rachunków bankowych  
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kontrahentów w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. Biała Lista). 
 
W zakresie codziennej praktyki Spółka realizuje nw. procesy dotyczące m.in.: 

a) Należytej staranności – przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane 
są podstawowe struktury pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi. 
Proces ten pozwala na weryfikację wiarygodności kontrahenta, występowania rachunku 
bankowego na białej liście, czy też czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT 
czynny. Również w przypadku usług niematerialnych dokonywana jest szczegółowa 
weryfikacja dokumentacji ww. usług Kontrahenci zagraniczni weryfikowani są pod kątem 
występowania podatku u źródła wówczas gromadzona jest stosowna dokumentacja 
wymagana przepisami podatkowymi, w tym dla potrzeb WHT – certyfikaty rezydencji oraz inna 
niezbędna dokumentacja, 

b) WDT i exportu – przed każdą dostawą towarów kontrahenci są weryfikowani pod kątem 
zarejestrowania dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, również gromadzona jest 
dokumentacja, która umożliwia prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT 
w wysokości 0%, 

c) Zespół procedur i instrukcji o charakterze technicznym, które określają obowiązki 
pracowników dokonujących wpisy do systemu księgowego Spółki, które mają wpływ na 
kwalifikacje podatkową operacji gospodarczych realizowanych przez Spółkę, jak również 
moment ich ujęcia w rozliczeniach podatkowych Spółki, 

 
Ponadto Spółka posiada nw. procedury i regulaminy, w tym m.in.: 

a) Procedurę zatwierdzania wydatków – zgodnie z którą przed dokonaniem płatności 
dokonywana jest weryfikacja merytoryczna. Zatwierdzone dokumenty są weryfikowane 
z punktu widzenia ich poprawności rachunkowej i podatkowej. Dokumenty niepoprawne 
zwracane są do odpowiednich osób celem korekty 

b) Procedura regulująca korzystanie z samochodów służbowych – dotycząca zasad korzystania 
z samochodów służbowych. 

 
Spółka aktywnie identyfikuje, ocenia, monitoruje i zarządza ryzykiem podatkowym. W przypadku 
stwierdzenia wystąpienia ryzyka podatkowego, ryzyko takie jest rejestrowane i podejmowane 
są stosowne działania w zależności od rodzaju źródła tego ryzyka i jego wartości. Spółka podejmując 
decyzję, jakie działania należy podjąć w związku z zaistniałym ryzykiem, kieruje się przyjętą strategia 
podatkową, a w szczególności zasadą pozostawania w zgodzie z przepisami podatkowymi. 
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Wdrożone procedury i instrukcje są na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 
 

Informacje o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych firmach współpracy z organami Krajowej  

Administracji Skarbowej 

 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. B  Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informację 
w zakresie dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 
 
W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku Spółka nie stosowała dobrowolnych form 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie były zawierane umowy 
współdziałania, uprzednie porozumienia cenowe, czy też opinie zabezpieczające przed klauzulą 
przeciw unikaniu opodatkowania. 
 
 

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 Ordynacji  

podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

 
 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 2 Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informację 
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. 
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PUREKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim rezydentem i realizuje swoje obowiązki 
podatkowe zgodnie z prze[pisami prawa. Spółka nie angażuje się w agresywną optymalizację 
podatkową i operacje gospodarcze, które nie mają uzasadnienia biznesowego, a jedynie cel 
podatkowy.  
 
W roku 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w szczególności w zakresie następujących podatków: 
 

a) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 
b) podatek od towarów i usług (VAT) 
c) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 
d) podatek od nieruchomości 
e) podatek od środków transportu 
f) podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). 

 
 

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta również z ulg podatkowych 
związanych  z prowadzeniem działalności w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
 
W roku 2021 Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej. W związku z pandemią covid-19, terminy przekazywania informacji 
i zawiadomień o schematach podatkowych MDR uległy zawieszeniu lub przedłużeniu. W przypadku 
schematów podatkowych innych niż transgraniczne, terminy przekazania informacji i zawiadomień 
oraz realizacja innych  obowiązków określonych w przepisach, zostały zawieszone od dnia 31 marca 
2020 roku do 30 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z covid-19. Natomiast w przypadku schematów transgranicznych termin na przekazanie 
informacji i zawiadomień przesunięty był wyłącznie do 31 grudnia 2020 roku, a części z nich do 
30 kwietnia 2020 roku. Spółka skorzystała z powyższego zawieszenia bądź przedłużenia terminów. Tym 
samym Spółka identyfikowała uzgodnienia podlegające obowiązkowi raportowania, co do których 
ze względu na zawieszenie lub przedłużenie terminów  na raportowanie nie składała Szefowi KAS 
informacji o schematach podatkowych. 
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Informacje 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 

Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Podstawa prawna: Informacje 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 
Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Dla roku podatkowego, co do którego przygotowana została informacja, wartość 5% sumy bilansowej 
aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalona na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego dla PUREKO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
wynosi 7.570.244,00 zł  (tj. 151.404.880,72 * 5%).  
 
Spółka w roku podatkowym 2021 zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 
11a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% wskazanej sumy bilansowej aktywów, 
z podmiotami będącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: 

a) zakup surowców – KAR-POL Karol Górczyński 
b) sprzedaż wyrobów gotowych – KAR-POL Karol Górczyński 

Powyższe transakcje, jeśli ich wartość przekroczyła ustawowe progi, zostały ujęte w dokumentacji cen 
transferowych za rok 2021. Spółka złożyła do właściwego urzędu skarbowego stosowne oświadczenie 
zarządu PUREKO sp. z o.o. w tym zakresie. Transakcje z podmiotami powiązanymi Spółka także ujmuje 
w deklaracji TPR-C. 
 
PUREKO spółka z o.o. nie posiada podmiotów powiązanych posiadających rezydencję podatkową 
w tzw. rajach podatkowych. 
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Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć  

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu 

 art. 11a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o CIT 

 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 3 lit. B – podatnicy przekazują informację 
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 2021 roku Spółka nie była stroną działań restrukturyzacyjnych, o których mowa powyżej. 
 
 
 

Informacje  o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,  

o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

 
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnych interpretacji 
podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 
 
 
 

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa  

Podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 

 
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego,  o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 
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Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej,  

o której mowa w art. 42a Ustawy o CIT 

 
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących interpretacji 
stawkowych, o których mowa w art. 42a Ustawy o CIT. 
 
 
 

Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej,  

o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym 

 
W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji akcyzowych, 
w których mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.  
 
 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń przez 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 obwieszczeniu ministra 

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

podatkowej 

 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 5 Ustawy o CIT, podatnicy przekazują 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 obwieszczeniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 
 



  
  

 

Pureko Sp. z o.o. 

Ul. Inwestycyjna 18 

42-300 Myszków 

NIP: 637-214-27-45 

REGON: 120880962 

Zakład 

produkcyjny: 

Ul. Inwestycyjna 

18 

42-300 Myszków 

Tel. +48 34 313 16 87 

Kontakt: biuro@pureko.pl 

Zamówienia: 

zamawiam@pureko.pl 

 
 

Kapitał zakładowy: 

550 000 PLN,  

opłacony w całości 

Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII 

Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 

Sądowego 
KRS: 0000 326160 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz                          

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013       
 

 
 
W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
11j ust. 2 Ustawy o CIT na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz obwieszczeniu właściwego do 
spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 
 
 
 
 
 


