Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 11, 255 z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”) podatnik sporządził niniejszą informację
o realizowanej strategii podatkowej.

Nazwa podatnika
NIP podatnika
Adres siedziby podatnika
Rok podatkowy

MOKATE SP. Z O.O.
548 20 22 131
44-240 ŻORY, STRAŻACKA 48, WOJ. ŚLĄSKIE
1 STYCZEŃ– 31 GRUDZIEŃ 2020

*Pozostali
polscy
podatnicy
należący
do
Grupy
Mokate
nie
są
obowiązani
do
sporządzania
i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020, z uwagi na nieprze kroczenie
progu przychodów powyżej 50MLN EUR na podstawie art. 27c ust.1 ustawy CIT.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju
i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności informacje o stosowanych przez podatnika:
Art. 27c ust. 2 pkt.1 lit. a ustawy CIT: Podatnik ma wdrożone wewnętrzne procedury
prawidłowe
wykonanie
„procesach oraz procedurach dotyczących zapewniające
obowiązków
podatkowych
wynikających,
zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego w szczególności z następujących przepisów
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie” podatkowych lub objaśnień albo wytycznych
Ministerstwa Finansów:
1. art. 86l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja Podatkowa.
2. Rozdział 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) Nr 952/2013
z
dnia
9
października
2013r.
ustanawiające unijny kodeks celny.
3. art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych.
4. art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
5. Metodyka w zakresie oceny dochowania
należytej staranności przy zawieraniu
transakcji.
6. art. 45a Rozporządzenia Wykonawczego
Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia
2018 r.
7. art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług w zw.
z art. 12 ust. 4i i 4j ustawy z dnia 15
lutego 1992r. o podatku dochodowym
od osób prawnych i w zw. z art. 117ba,
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117bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja Podatkowa.
8. Rozdział 1a ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług.
Podatnik
posiada
wewnętrzną
politykę
podatkową zawierającą również strategię
podatkową, która dostępna jest w siedzibie
spółki.
Podatnik dysponuje niezbędnymi zasobami
materialnymi oaz niematerialnymi pomocnymi
w wywiązywaniu się w prawidłowy sposób
z obowiązujących regulacji podatkowych.
Art. 27c ust. 2 pkt.1 lit. b ustawy CIT: W celu realizacji ustawowych zadań, na
„dobrowolnych
formach
współpracy podstawie przepisów prawa, została zgłoszona
z organami Krajowej Administracji Skarbowej” osoba do kontaktu z wyznaczonym Opiekunem
w Urzędzie Skarbowym, w szczególności poprzez
zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w
prawidłowym
wykonywaniu
obowiązków
podatkowych.
Art. 27c ust. 2 pkt.2 ustawy CIT:
W roku podatkowym 2020 u podatnika nie
„informacje odnośnie do realizacji przez wystąpiło żadne zdarzenie kwalifikujące się do
podatnika obowiązków podatkowych na uznania za schemat podatkowy, w związku
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z czym podatnik nie przekazał żadnej informacji
z informacją o liczbie przekazanych Szefowi MDR Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Krajowej Administracji Skarbowej informacji
wypełnił
wszystkie
obowiązki
o schematach podatkowych, o których mowa Podatnik
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, podatkowe za rok podatkowy 2020, do których
podatnik był zobligowany na podstawie
z podziałem na podatki, których dotyczą”

obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
w szczególności podatnik terminowo uregulował
płatności za wszelkie zobowiązania podatkowe
oraz złożył terminowo informacje oraz
deklaracje podatkowe.

Art. 27c ust. 2 pkt.3 lit. a ustawy CIT:

„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

Podatnik dokonał tylko jednej takiej transakcji
w roku podatkowym 2020:
Transakcja sprzedaży wyrobów gotowych przez
producenta o rozbudowanych funkcjach,
ryzykach na rzecz podmiotów powiązanych
z siedzibą w Polsce, Republice Czeskiej,
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Wielkiej
finansowego spółki, w tym podmiotami Węgrzech,
niebędącymi
rezydentami
podatkowymi Południowej Afryki.
Rzeczypospolitej Polskiej”

Brytanii,

Republice

Art. 27c ust. 2 pkt.3 lit. b ustawy CIT:
„planowanych lub podejmowanych przez

Podatnik nie planował i nie podejmował żadnych
podatnika działaniach restrukturyzacyjnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć
mogących mieć wpływ na wysokość wpływ na wysokość własnych zobowiązań
zobowiązań podatkowych podatnika lub podatkowych lub podmiotów powiązanych
podmiotów powiązanych w rozumieniu art. w roku podatkowym 2020.

11a ust. 1 pkt 4,”
Art. 27c ust. 2 pkt.4 lit. a ustawy CIT:
„informacje o złożonych przez podatnika

Podatnik nie składał wniosków o wydanie
interpretacji ogólnej w roku podatkowym 2020.

wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej”
Art. 27c ust. 2 pkt.4 lit. b ustawy CIT:
„informacje o złożonych przez podatnika

wnioskach o wydanie interpretacji przepisów
prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej”

Podatnik nie składał wniosków o wydanie
indywidualnej interpretacji podatkowej w roku
podatkowym 2020.

Art. 27c ust. 2 pkt.4 lit. c ustawy CIT:

Podatnik składał następujące wnioski o wydanie
„informacje o złożonych przez podatnika wiążącej informacji stawkowej w roku
wnioskach o wydanie wiążącej informacji podatkowym 2020 opatrzone niżej wskazanymi
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o sygnaturami:
1. 0112-KDSL1-1.450.539.2020.1.MW
podatku od towarów i usług”
UNP: 992407 z 28 maja 2020 r. (przedmiot
wniosku: towar – Cappuccino – napój kawowy).
2. 0115-KDST2-1.450.28.2020.3.JF
UNP: 962703 z 21 kwietnia 2020 r. (przedmiot
wniosku: towar – krem tortowy o smaku
czekoladowym w proszku).
3. 0115-KDST2-1.450.6.2020.1.AW
UNP: 924106 z 28 lutego 2020 r. (przedmiot
wniosku: towar – wafelek czekoladowy).
4. 0115-KDST2-1.450.19.2020.3.AW
UNP: 958268 z 10 kwietnia 2020 r. (przedmiot
wniosku: towar – KREM TORTOWY O SMAKU
CAPPUCCINO z kawą rozpuszczalną).
5. 0112-KDSL1-1.450.580.2020.1.JB
UNP: 988246 z 26 maja 2020 r. (przedmiot
wniosku: towar – napój kawowy 3in1)
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Art. 27c ust. 2 pkt.4 lit. d ustawy CIT:
„informacje o złożonych przez podatnika

Podatnik nie składał wniosków o wydanie
wiążącej informacji akcyzowej w roku
wnioskach o wydanie wiążącej informacji podatkowym 2020.

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 i 1747)”
Art. 27c ust. 2 pkt.5 ustawy CIT:
„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 objętych tajemnicą handlową,
przemysłową, zawodową lub procesu
produkcyjnego”

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Adam Piela
Data: 2021.12.02 08:46:21
CET

Podatnik nie dokonywał rozliczeń podatkowych
na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową w roku
podatkowym 2020.
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