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1. Informacje ogólne 

1.1. Wstęp 
 

Raitech Sp z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000021728 posiada 

siedzibę w Brzozie koło Bydgoszczy, ul. Bydgoska 41;86-061 Brzoza, NIP : 9532188486 : 

REGON 091570360. Spółka prowadzi także działalność w 7 oddziałach pod adresami: 

1. Oddział Przytoczna, ul. Dworcowa 21A, 66-340 Przytoczna 

2. Oddział Śrem , ul. Śremska 48,63-100 Śrem 

3. Oddział Potęgowo, ul. Przemysłowa 12,76-230 Potęgowo 

4. Oddział Tragamin, Tragamin 12 , 82-200 Malbork 

5. Oddział Garbatka, Garbatka 126, 64-610 Rogoźno 

6. Oddział Szczecinek, ul. Fabryczna 6, 78-400 Szczecinek 

7. Oddział Pyrzyce, ul. Stargardzka 8 , 74-200 Pyrzyce 

 

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2021 wynosi 17.622.000pln 

 

1.2. Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej 
 

Celem sporządzenia dokumentu jest spełnienie obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, 

których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50mln eur , a także 

działający w formie podatkowej grupy kapitałowej ,niezależnie od osiąganych przez grupę 

przychodów, są zobowiązani do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości 

informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy. 

Spółka realizuje strategię podatkową polegającą na właściwym wywiązywaniu się z 

obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa w poszanowaniu zasad 

odpowiedzialności społecznej. 

Priorytetem spółki jest efektywne oraz terminowe wywiązywanie się z obowiązków 

podatkowych, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki dokładają wszelkich starań w zapewnieniu 

adekwatnej wewnętrznej kontroli w tym zakresie. 

1.3. Podstawa Prawna 
 

 Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Raitech Sp z o.o. obowiązków wynikających 

z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. 

Dz.U. z 2021 r. poz 1800). 

 

 



 

2. Elementy Informacji  

        2.1        Procesy i procedury podatkowe  
 

Organizacja przebiegu procesu realizacji obowiązków podatkowych w Spółce ma następujący 

przebieg: 

1) Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego należy do Zarządu spółki 

2) Główną jednostką odpowiadającą za realizację obowiązków podatkowych w Spółce 

jest dział Księgowości zarządzany przez Główną Księgową 

3) Pracownicy Działu Księgowego pod nadzorem Głównej Księgowej sporządzają 

dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi a spółka zapewnia zapłatę 

zobowiązań podatkowych w ustawowym terminie.  

4) Podstawowa dokumentacja dotycząca działalności spółki jest archiwizowana w 

uporządkowany sposób w Centrali , częściowo także na oddziałach  

Spółka Raitech przestrzega przepisów prawa podatkowego, identyfikując oraz analizując 

na bieżąco zdarzenia gospodarcze oraz przypisując im określone wymogi prawne, a 

poszczególne obowiązki wykonywane przez wyznaczonych pracowników Spółki w 

połączeniu z wewnętrzną wielopoziomową kontrolą zapewniają  prawidłowe 

wykonywanie obowiązków podatkowych, jak i terminowe ustalenie wyniku finansowego 

firmy. 

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających w przepisów prawa podatkowego 

w celu dochowania należytej staranności spółka stosuje procedury obejmujące: 

- Politykę cen transferowych 
- Politykę podatkową 
- procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
- procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków związanych       
 z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych 
- procedurę elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie faktur kosztowych oraz RW                                               
- procedurę w zakresie fakturowania sprzedaży oraz jej korygowania 
- procedurę w zakresie rozliczania faktur korygujących 
- procedurę weryfikacji kontrahentów (zarówno odbiorców jak i dostawców) 
- procedurę obiegu dokumentów 
- procedurę elektronicznego zabezpieczenia danych systemu księgowego 

 



   

 

 

  

 2.2.    Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 
 

W zakresie dobrowolnej współpracy z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią 

współpracy, dostarczając terminowo wszelkie wyjaśnienia oraz niezbędne informacje. Spółka 

jest w stałym kontakcie z organem podatkowym wg właściwości poprzez wyznaczenie do 

bieżących kontaktów konkretnej osoby – Główna Księgowa.  

Spółka w Roku podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z 

organami KAS (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania). 

 

     

2.3.     Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacja o schematach   

podatkowych 
 

Spółka w celu prawidłowej realizacji obowiązku podatkowego skupia się na: 

- identyfikowaniu zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego 

- pogłębia analizę stanu faktycznego zdarzenia na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności 

podatkowych  

- prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego 

- wdraża na bieżąco nowe rozwiązania oraz zmiany przepisów 

- dba o wysoką jakość pracy pracowników a także stałe uzupełnianie ich wiedzy, w szczególności w 

dziale finansowym ( szkolenia ,dostęp do fachowej literatury) 

 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do podatków: 

- podatek dochodowy od osób prawnych 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 

- podatek od towarów i usług 

- podatek od nieruchomości 

- zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych  

W roku podatkowym 2021 w spółce nie planowano i nie wdrażano żadnego schematu podatkowego. 

Spółka także nie była stroną w zakresie korzystania ze schematów podatkowych. W związku z 

powyższym spółka nie przekazała do szefa KAS informacji o schematach podatkowych. 



 

  

 

   2.4. Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi 
 

Suma bilansowa spółki na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 175.848.567,43pln. W związku z tym, w 

niniejszej informacji spółka zobowiązana jest wykazać transakcje z podmiotami powiązanymi, których 

wartość przekroczyła w roku 2021 kwotę 8.792.428,35pln 

Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2021 roku: 

Lp Rodzaj transakcji strona transakcji 

1 poręczenie kredytu DA Agravis Machinery Holding A/S nierezydent 

2 poręczenie kredytu Danish Agro nierezydent 

 

 

    2.5.     Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne 
 

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie 

planuje podjęcia takich działań w przyszłości. 

 

     2.6.    Wykaz złożonych wniosków  
 

Spółka w roku podatkowym nie składała formalnych wniosków do KAS. 

 

     2.7.    Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych 
 

W trakcie Roku Podatkowego , za który jest składana informacja o realizowanej strategii 

podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych 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 z 

dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DZ.U. z 2021 , póz 1426 ze 

zm.) ,oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym 

na podstawie art. 86a &10 Ordynacji Podatkowej 


