
 

Biazet S.A. ul. Wł. Andersa 44, 15-113 Białystok, tel.: +48 85 67 84 701, fax: +48 85 73 36 734, 
NIP: 542-020-14-69; Regon: 050287907; KRS: 0000045423; biazet@biazet.pl, www.biazet.pl 
Kapitał zakładowy 3 384 060,00 PLN (w całości opłacony)  

 

 

 
 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII 

PODATKOWEJ BIAZET S.A. 

 
SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C 

USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 

 

Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
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1. Wykaz używanych w informacji skrótów. 

Spółka – BIAZET Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Generała Władysława Andersa 44, 

15-113 Białystok, KRS 0000045423, REGON 050287907, NIP 5420201469 

Ordynacja podatkowa  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1540 z późn. zm.)  

Ustawa o PDOF - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)  

Ustawa o PDOP - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)  

Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 

685 z późn. zm.) 

Ustawa o akcyzie - ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 

z późn. zm.) 

 
2. Wprowadzenie 

BIAZET Spółka Akcyjna realizuje obowiązek, zgodnie z którym podatnicy, których wartość przychodu 

uzyskana w poprzednim roku przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania danych podatnika, a także działający w formie 

podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do 

sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej 

za rok podatkowy.  

Informacja o realizowanej strategii podatkowej BIAZET S.A. została sporządzona za rok podatkowy 

rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r. zgodnie z art.  27c Ustawy 

o PDOP. 

BIAZET S.A. posiada strategię podatkową, która określa sposób zarządzania obszarem podatkowym 

Spółki, istniejące w Spółce zasady decyzyjne oraz procesy umożliwiające prawidłową i terminową 

realizację obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa BIAZET S.A. dostosowywana jest w razie 

konieczności do zmian zachodzących w otoczeniu Spółki. 

 
3. Informacje o stosowanych przez BIAZET S.A.: 

3.1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (podstawa prawna: art. 

27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o PDOP). 

Spółka stosuje, w tym również w 2021 roku stosowała, w formie sformalizowanej bądź 

ugruntowanych najlepszych praktyk postępowania, instrukcje i procedury oraz schematy 

postępowania dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie. Są to m.in.: 

 Obieg i kontrola dokumentów, 
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 Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych, 

 Instrukcja zamknięcia miesiąca, 

 Zasady płatności, 

 Instrukcje szczegółowe dotyczące ujmowania dokumentów do celów podatkowych. 

Ponadto Spółka zapewnia pracownikom BIAZET S.A. wypełniającym obowiązki podatkowe, mającym 

wpływ na rozliczanie podatkowe operacji gospodarczych oraz zarządzającym zobowiązaniami 

podatkowymi możliwość bieżącej aktualizacji wiedzy z zakresu podatków oraz uczestnictwo 

w tematycznych szkoleniach.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego realizowanych transakcji Spółka przy 

podejmowaniu istotnych decyzji skutkujących konsekwencjami podatkowymi współpracuje, a także 

w 2021 r. współpracowała, z doradcami podatkowymi. 

Pracownicy działu finansowego BIAZET S.A. inicjują również działania wewnątrz Spółki w przypadku 

konieczności przekazania wytycznych lub zgłoszenia zmian w procesach Spółki, które zapewnią 

poprawne rozpoznanie skutków podatkowych operacji gospodarczych.  

 
3.2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (podstawa prawna: 

art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o PDOP). 

 

Spółka w 2021 r. nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej uregulowanych w przepisach Ordynacji podatkowej: 

 nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej 

Administracji Skarbowej (art. 20s Ordynacji podatkowej),   

 nie zawarła porozumienia podatkowego (art. 20zb Ordynacji podatkowej), 

 nie został przeprowadzony audyt podatkowy (art. 20zg Ordynacji podatkowej). 

 

3.3. 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: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy 

o PDOP). 

 

W 2021 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe w zakresie podatków i opłat m.in.: 

 podatku od towarów i usług,  

 podatku dochodowego od osób fizycznych,  

 podatku dochodowego od osób prawnych,  

 podatku od nieruchomości,  

 podatku od środków transportu,  

 opłat z tytułu użytkowania wieczystego,  
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 opłat celnych.  

 

Spółka składa niezbędne deklaracje podatkowe w ustawowych terminach oraz reguluje terminowo 

zobowiązania podatkowe. 

Spółka w 2021 roku nie zidentyfikowała transgranicznych ani krajowych schematów podatkowych, 

w związku z czym nie wystąpił obowiązek przekazania schematów podatkowych do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

 
4. Informacje o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi 

4.1. Informacje 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 spółki, w tym 

podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (podstawa prawna: art. 

27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o PDOP). 

 

Suma bilansowa aktywów Spółki za rok 2021, ustalona na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego za ten rok, wynosi 294 137 390,60 zł a 5% od tej sumy - 14 706 869,53   

zł. W 2021 roku Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość, łącznie 

dla wszystkich transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej w/w aktywów. Były to głównie transakcje: 

 - zakupu usług: ochrony, agencji pracy tymczasowej, przeglądów i konserwacji, związanych z 

utrzymaniem nieruchomości, inżynierskich, 

- zakupu towarów, materiałów, nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 

oraz w prawie własności budynków, urządzeń i budowli, 

- sprzedaży usług: księgowych, kadrowo – płacowych, informatycznych, udzielania pożyczek, najmu. 

Podmioty powiązane, z którymi dokonywano transakcji to: Narzędziownia Bianar Sp. z o. o., Park 

Handlowy Kwadrat S.A., Biazet GU Sp. z o. o., Mercatus Sp. z o. o., AC S.A. 

 

4.2. Informacje 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 (podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o PDOP). 

 

W 2021 r. Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. 
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5. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

5.1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (podstawa 

prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o PDOP). 

 

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie interpretacji ogólnych prawa podatkowego, o której 

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

 

5.2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 

(podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o PDOP). 

 

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

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

 

5.3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług 

(podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c Ustawy o PDOP). 

 

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 

w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

5.4. 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.) (podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 

4 lit. d Ustawy o PDOP). 

 

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa 

w art. 7d ust. 1 Ustawy o akcyzie. 

 

5.5. wiążącej informacji taryfowej, o której mowa w art. 33 i 34 Unijnego Kodeksu Celnego 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

(ustanawiające unijny kodeks celny Dziennik Urzędowy L 269 z 10.10.2013 r.). 

 

W 2021 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji taryfowej. 

 

6. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

6.1. 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 - z wyłączeniem informacji 
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objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego (podstawa 

prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP). 

 

W 2021 r. 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 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PDOF oraz w obwieszczeniu ministra właściwego 

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

Spółka dokonywała natomiast, w 2021 roku, transakcji gospodarczych z podmiotami z Hongkongu 

oraz sporządziła z tego tytułu, dokumentację cen transferowych za 2021 rok. Transakcje dokonane 

zostały na warunkach rynkowych.  


