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Informacja o realizowanej strategii podatkowej spółki w 2020 roku.

I. Wprowadzenie
Niniejsza strategia podatkowa opisuje podstawowe stanowisko spółki ARTUS II w zakresie
podatków i została sporządzona w oparciu o art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 2021.10.04).
Grupa Artus rozpoczęła działalność w styczniu 1998r., natomiast powstała na bazie 5 lat
wcześniej prowadzonej działalności o podobnym zakresie (od 1993r.) Zakład zlokalizowany
jest w miejscowości Maciejowice, powiat Garwoliński, a właścicielem jest Leszek Pawlonka.
W związku z wykupem w 2000 roku na własność dzierżawionych uprzednio budynków został
przeprowadzony generalny remont zakładu. W 2004 roku uzyskał on prawa do eksportu do
krajów Unii Europejskiej i krajów trzecich m.in. (Bośnia i Hercegowina, Japonia, Albania,
Macedonia, Hong Kong, Ukraina, Kosowo) oraz prawo do eksportu mięsa wołowego i
podrobów do Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei oraz Ghany.

W latach kolejnych zakład

był powiększony (2006r.- część ubojowa, w 2009r - chłodnia, 2015r część biurowa). Większe
potrzeby lokalowe oraz zwiększająca się rokrocznie produkcja świadczą o dużym
zainteresowaniu naszymi produktami, które są bezpieczne i zdrowe. Wdrożony system
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) monitoruje proces produkcyjny
w zakresie zagrożenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi.
Dodatkowo posiadamy certyfikat BRC (Global Standard for Food Safety). Nadzór sprawują
również urzędowi lekarze weterynarii.
II. Realizowana strategia podatkowa
1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniających ich prawidłowe wykonanie:
a) Spółka od początku swojego istnienia zawsze odpowiedzialnie podchodziła do kwestii
społecznej odpowiedzialności podatkowej. Właściciele Spółki są świadomi tego, że do
prawidłowego i zrównoważonego rozwoju kraju, niezbędna jest sprawiedliwa redystrybucja
dochodów między poszczególne grupy społeczne oraz różne grupy podatników (w
szczególności tych, którzy osiągają większe i mniejsze dochody) oraz między państwo i
samorząd. Spółka z ww. powodów wywiązywanie się z obowiązków podatkowych traktowała
priorytetowo, dlatego też w 2002 roku Grupa rozpoczęła współpracę z Andrzejem Matejkiem,
doradcą podatkowym nr wpisu 00220, któremu powierzyła prowadzenie ksiąg a także
obowiązki formalno-prawne (w zakresie podatków) związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej przez spółkę. Każdy dokument księgowy jest dwukrotnie sprawdzany, każda
operacja gospodarcza jest analizowana przez doradców podatkowych celem wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewnienia ich prawidłowego
wykonania. Dodatkowo dla celów prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych we
wszystkich istotnych aspektach spółka prowadzi:
a) badanie powtarzalności zawieranych transakcji i prawdopodobieństwa nieprawidłowego
ich ujęcia; b) wpływu transakcji lub grupy transakcji przetwarzanych nieprawidłowo
b) Spółka obecnie nie podjęła się dobrowolnej współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej, niemniej nie zamyka się na taką współpracę w przyszłości.
Ewentualne jej podjęcie zostanie skrupulatnie przeanalizowane przez właścicieli.

2. Spółka Artus II rozlicza podatki na właściwych deklaracjach podatkowych składanych w
wymaganych terminach. Jako, że spółka odpowiedzialnie podchodzi do obowiązków
podatkowych to w roku 2020 nie wystąpił obowiązek przekazania Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §
1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych., których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:
a) Zakup bydła na kwotę: 69 959 641,29 zł
b) Opłaty za czynsz oraz refaktury mediów od na kwotę: 3 429 491,11 zł
c) Sprzedaż ćwierci wołowych na kwotę: 21 094 972,90 zł
Spółka nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 4 ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Spółka w 2020 r., nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
ogólnych, wiążących informacji stawkowych i celnych.
5. Spółka w 2020 r., nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych z podatnikami
posiadającymi siedzibę 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 Ordynacji podatkowej.
III. Podsumowanie
Spółka Artus II prowadzi odpowiedzialną strategię podatkową. Strategia podmiotu wskazuje,
że kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a
płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa jest traktowane jako
należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje
jego zasoby. Spółka ma niski apetyt na ryzyko, nie jest gotowa zaakceptować w swojej
działalności wysokiego ryzyka podatkowego, ze względów zarówno ekonomicznych jak i
światopoglądowych. Organ zarządzający spółką regularnie konsultuje z doradcami
podatkowymi decyzje z zakresu planowania podatkowego.
Spółka podjęła decyzję o opublikowaniu niniejszej strategii w ramach dobrej praktyki
prezentującej transparentność.

