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JAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

ul. SOWIA 4 

62-080 TARNOWO PODGÓRNE  

NIP: 777-28-81-079 

 

INFORMACJA ZA ROK PODATKOWY 2021 

 

 

1. Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 27c 

ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, informacja o realizowanej 

strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej 

działalności, w szczególności:  

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 Ordynacji 

podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

3) informacje o:  

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

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

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

b) interpretacji 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 późn. zm.120)), 

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach 
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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 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego. 

W kolejnych częściach informacji opisane są poszczególne elementy strategii podatkowej.  

2. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie 

Spółka realizuje strategię podatkową zorientowaną na prawidłowe wypełnianie obowiązków 

podatkowych ciążących na Spółce, terminowe składanie deklaracji podatkowych i dokonywanie płatności 

podatków oraz analizę konsekwencji podatkowych podejmowanych decyzji biznesowych.  

 Spółka w bieżącej działalności kładzie szczególny nacisk na ograniczenie ryzyka podatkowego,                                              

poprzez dochowanie należytej staranności w relacjach biznesowych, celem zapewnienia prawidłowości 

rozliczeń podatkowych Spółki, a pracownicy Spółki w oparciu o wytyczne Zarządu Spółki weryfikują 

kontrahentów i partnerów biznesowych oraz sukcesywnie poszerzają wiedzę z zakresu prawa 

gospodarczego, w tym prawa podatkowego.  

3. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 W 2021 r. Spółka nie realizowała, przewidzianych w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa czy w ramach uprzednich porozumień cenowych, form dobrowolnej współpracy  

z organami Krajowej Administracji Skarbowej.  

4. 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 

Spółka realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podatku 

dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, 

podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków i opłat lokalnych.  

Spółka nie zgłaszała schematów podatkowych w 2021 r.  
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5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy                            
o podatku dochodowym od osób prawnych, 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: 
 
Spółka świadczyła usługi budowlane na rzecz JAKON INWEST 2 sp. z o.o., Jakon Inwest 3 Sp. z o.o., 
Jakon Inwest 5 Sp. z o.o., JAKON NOWA 1 sp. z o.o., JAKON NOWA 2 sp. z o.o., Jana Koniecznego, 
których wartość przekraczała 5 % sumy bilansowej aktywów Spółki. Charakter i wartość transakcji 
stanowi zarówno tajemnicę handlową, jak i tajemnicę przedsiębiorstwa, w związku z czym nie podlega 
publikacji w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej. 
 

6. Informacja 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 podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Spółka nie realizowała działań restrukturyzacyjnych w roku podatkowym 2021.  
Na moment sporządzania informacji, Spółka nie planuje działań restrukturyzacyjnych.  

 
7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 
b) interpretacji 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  
 
Spółka nie składała wniosku o wydanie ww. interpretacji i informacji.  
 

8. 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 Ordynacji podatkowej. 
 
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową wskazanych w ww. aktach wykonawczych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzwgy3tqltqmfyc4njvgmztknrrgy

