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Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej dotyczy Albatros Aluminium 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czartoria 1/27, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000306083, posiadającej NIP: 7781453822 oraz REGON: 300808661, zwanej dalej: 

Podatnikiem. 

 

Informacja sporządzona jest za rok podatkowy: 2020. 

Spis treści: 
I. Opis Podatnika ................................................................................................................................ 2 

II. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie. ......................................................................................... 2 

III. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej. ....................................................................................................... 3 

IV. 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 

Realizacja obowiązków podatkowych. ............................................................................................... 3 

Schematy podatkowe. .......................................................................................................................... 4 

V. Informacja 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, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Podatnika, w tym 

podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. ................................. 4 

VI. 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. ................................................................ 4 

VII. Wnioski o interpretacje. .................................................................................................................. 4 

VIII.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 6 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. ........................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 
ALBATROS ALUMINIUM SP. Z O.O.  

 

Strona 2 z 5 
 

I.  Opis Podatnika 

 

Albatros Aluminium Sp. z o.o. to producent światowej klasy profili aluminiowych, 

gwarantujący najwyższą precyzję wykonania produktów, pomoc przy projektowaniu, krótkie 

terminy realizacji zleceń, płynność dostaw oraz doradztwo techniczne. 

Albatros Aluminium dysponuje nowoczesnymi liniami produkcyjnymi wyposażonymi w prasy 

produkcji włoskiej przeznaczone do wałków o zróżnicowanych rozmiarach 7”, 9” oraz 12”. 

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w procesie produkcji, w tym wykorzystanie 

innowacyjnej w skali światowej linii technologicznej oraz stopów lean aluminium pozwoliły 

na uzyskanie przez spółkę Albatros Aluminium statusu beneficjenta funduszy unijnych oraz 

branżowych programów wspierających rozwój przemysłu. 

Zdobycie prestiżowego miana przedsiębiorstwa innowacyjnego było możliwe również dzięki 

przyjętej przez Zarząd filozofii stanowiącej podstawę działalności Spółki, a znajdującej 

odzwierciedlenie w oferowanych naszym partnerom biznesowym warunkach współpracy. 

Poza nowoczesnymi rozwiązaniami naszą  wartością i atutem są pracownicy oraz kadra 

kierownicza. A połączenie innowacyjnej technologii z wieloletnim doświadczeniem naszego 

zespołu pozwala zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów od etapu projektu 

technicznego do dostawy gotowego profilu zgodnie z oczekiwaniami Klienta. 

 

II. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

 

Podatnik w ramach swojego działania zapewnia odpowiednie procedury w zakresie 

zarządzania i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

Podatnik stworzył strukturę, wyodrębniając między innymi dział księgowy, którego 

kierownikiem jest główna księgowa. Główna księgowa posiadająca wieloletniej doświadczenie 

w zakresie obsługi księgowo-rachunkowej dużych podmiotów gospodarczych, sprawuje pełną 

kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego. W zakres tej kontroli wchodzi 

między innymi przestrzeganie prawidłowego księgowania kosztów Podatnika oraz rozliczania 

podatków VAT, CIT, PCC, cła i podatku od nieruchomości. 

Jednocześnie dział księgowy posiada wsparcie w realizacji obowiązków wynikających 

z prawa podatkowego w wyodrębnionym dziale prawnym oraz kancelarii radców prawnych 

stale obsługującej Podatnika.  

Dział księgowy oraz dział prawny prowadzą również stałą kontrolę w zakresie 

przestrzegani przepisów dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi 

oraz transakcji realizowanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Nadto 

Podatnik wdrożył procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych, tzw. Procedura MDR. Z tego tytułu u 

Podatnika powstał zespół MDR. Zespół MDR zajmuje się weryfikacją realizowanych przez 

pracowników Podatnika czynności/działań/uzgodnień, wsparciem pracowników w stosowaniu 

procedury MDR, zgłaszaniem uzgodnień stanowiących schematy podatkowe oraz kontrolą 

realizacji procedury MDR. Jednocześnie Podatnik przeprowadza Audyt MDR, tj. przegląd 

dokumentów, procesów i zdarzeń w firmie w celu wykrycia schematów podatkowych. Podatnik 
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opracował Procedurę Należytej Staranności w Vat, która stanowi metodykę weryfikacji 

kontrahentów pozwalająca zabezpieczyć prawo do odliczenia VAT. Nadto Podatnik posiada 

procedurę Należytej Staranności w Cenach Transferowych.  

 

Podatnik w ramach prowadzonej działalności przestrzega wszystkich przepisów prawa 

podatkowego i zasad opublikowanych przez OECD. W ramach zarządzania Podatnik 

uwzględnia przyszłe obciążenia podatkowe i podejmuje ryzyko z tym związane. Kapitał 

podatnika jest w 100 % Polski – tym samym nie korzysta on z struktur tzw. „rajów 

podatkowych” w celu unikania opodatkowania w Polsce. Podatnik utrzymuje stały kontakt z 

organami podatkowymi na wszystkich szczeblach. Zarząd Podatnika stosuje politykę 

zarządzania zmierzającą do pełnego respektowania zobowiązań podatkowych.  

 

III. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

Za współpracę z organami Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada dział księgowości 

Podatnika, kierowany przez Główną księgową, który przekazuje na żądania i prośby KAS 

informacje niestanowiące jednocześnie tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub 

procesu produkcyjnego. Przekazywane są między innymi schematy podatkowe za pomocą 

strony internetowej mdr.mf.gov.pl.  Podatnik nie zawierał z organem podatkowym 

porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Nie zawarto również porozumienia 

cenowego dwustronnego. 

 

 

IV. 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. 

 

Realizacja obowiązków podatkowych. 

 

 Podatnik realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgonie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności  poprzez: 

a) terminowe składanie sprawozdań finansowych, 

b) terminowe składanie innych sprawozdań, 

c) informowanie urzędów o wszelkich zmianach dotyczących Podatnika i mających 

wpływ na zobowiązania podatkowe,  

d) opłacanie zobowiązań publicznoprawnych. 

 

Podatnik jest płatnikiem następujących podatków: 

a) CIT,  

b) VAT,  

c) PCC,  

d) podatku od nieruchomości, 

e) akcyzy.  
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Schematy podatkowe. 

 

 Poniżej wskazano czynności zgłoszone przez Podatnika jako schematy podatkowe w 

deklarowanym roku podatkowym:  

Formularz Liczba nazwa podatku NSP

MDR-1 1
podatek od 

osób prawnych 
1

MDR-2  nie dotyczy nie dotycz nie dotyczy

MDR-3 0 0

MDR-4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

 

 

V. Informacja 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, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Podatnika, w tym podmiotami niebędącymi 

rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

U Podatnika w deklarowanym roku podatkowym nie zostały zidentyfikowane transakcje 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. 

 

VI. 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.  

 

Podatnik nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4. 

 

VII. Wnioski o interpretacje. 

 

Podatnik w deklarowanym roku podatkowym: 

a)  nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a 

§ 1 Ordynacji podatkowej, 

b) nie składał wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 

14b Ordynacji podatkowej, 
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c)  nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 

ustawy o podatku od towarów i usług, 

d)  nie składał wniosków o wydanie 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.). 

 

 

 

VIII. 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.  

 

Podatnik nie dokonywał w deklarowanym roku podatkowym 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. 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Arkadiusz Jan Bruski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, 

sporządzoną w języku polskim, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego 

miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrqg4ydeltqmfyc4njygu3timjvg4

