
 

 
 
 
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej  
Axopar Boats Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020 

Wstęp 
Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Axopar Boats 
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie (KRS: 0000615596, NIP: 5252657676) (dalej: „Spółka”, „Axopar”), do 
której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1, 
ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została 
opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez 
Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 
Czerwiec 2020r). w części, w jakiej treść tych wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce 
mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach 
dotyczących wykonywania przez Axopar obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 
dobrowolnych formach współpracy Axopar z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)), transakcjach z 
podmiotami powiązanymi, dokonywanych i planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie 
interpretacji podatkowych i wiążących informacji stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych 
na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji 
objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.  

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (dalej jako „rok 
podatkowy 2020”) i została sporządzona na podstawie prowadzonej przez Spółkę strategii podatkowej.  

1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami 
podatkowymi 

1. 1. Informacja o stosowanych przez Axopar Boats Poland Sp. z o.o. procesach 
oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie 
W roku podatkowym 2020 Axopar realizowała procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem 
obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniające prawidłowe ich wykonanie. Stosowane w Spółce 
procedury podlegają przeglądom, które mają zapewnić ich aktualność.  
W razie ujawnienia potrzeby zmian w stosowanych procedurach podlegają one aktualizacji. W zakresie wybranych 
obowiązujących w Spółce procedur przeprowadzane są szkolenia dla pracowników zaangażowanych w dany 
proces. Procedury zamieszczane są w ogólnodostępnej dla pracowników Spółki lokalizacji sieciowej.  
W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce funkcjonowały następujące procedury (procesy): 
a) Procedura postępowania w zakresie schematów podatkowych  
Procedura określa zasady w zakresie realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonych w życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. przepisów Rozdziału 11a Działu III Ordynacji podatkowej2. Określa czynności, działania i środki 
podejmowane w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach 
podatkowych przez Spółkę. Ma na celu zapewnienie zgodności działań podejmowanych przez Spółkę z przepisami 
prawa oraz zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków raportowania nałożonych tymi przepisami, a w 
konsekwencji również ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej pracowników Spółki. 
b) Obszar podatku VAT  
W celu dochowania należytej staranności w obszarze podatku od towarów i usług, Spółka korzystała z 
oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), w ramach którego przeprowadzana jest m.in. 
weryfikacja kontrahentów z tzw. Białą Listą. Kluczowi dostawcy towarów są wybierani przy udziale Grupy, po 
przejściu wielostopniowej weryfikacji ich wiarygodności. 

 
1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 
ze zm.) 
2 Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 21 lipca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) 



 

 
c) Procedura CRBR 
Celem Procedury identyfikacji okoliczności, które wymagają zgłoszenia do centralnego rejestru beneficjentów 
rzeczywistych jest zapewnienie terminowej identyfikacji okoliczności wymagających zgłaszania, jak również 
terminowego zgłaszania do polskiego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Procedura CRBR 
określa zasady identyfikacji rzeczywistych beneficjentów, określania przedstawicieli podmiotów zobowiązanych do 
raportowania do ww. Rejestru, a także wskazuje okoliczności, które wymagają raportowania. 

1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej 
Spółka w roku podatkowym 2020 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była stroną umowy o 
współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej.  
Spółka na bieżąco kontaktuje się z właściwymi organami podatkowymi, zapewniając wysoką jakość i rzetelność tej 
komunikacji w szczególności poprzez zaangażowanie wykwalifikowanego, znającego tematykę podatkową 
personelu. Bieżący kontakt z organami odbywa się przez ePUAP, drogą mailową i telefoniczną. Informacje 
udzielane na prośbę organów podatkowych są przekazywane z zachowaniem terminów ustawowych lub 
wskazanych przez przedstawicieli KAS. 

2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym w 
raportowanie schematów podatkowych (MDR) 
W roku podatkowym 2020 Spółka była podatnikiem następujących podatków: 

a) podatek dochodowy od osób prawnych, 

b) podatek od towarów i usług, 

Spółka pełniła rolę płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych, w tym podatku u źródła. 

W roku podatkowym 2020 suma przychodów Axopar wyniosła (w zaokrągleniu do pełnych złotówek) 287 472 552 
zł. Spółka nie osiągała przychodów z zysków kapitałowych. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 280 121 253 zł. 
Dochód Spółki wyniósł 7 351 299 zł. Podatek należny za 2020 rok wyniósł 1 298 515 zł. Dochodowość Spółki 
wynika z konieczności utylizacji towarów znacznej wartości ze względu na zastąpienie ich nowymi modelami. 
Ponadto, pozycja finansowa Spółki wynika z funkcji, jaką pełni w Grupie, tj. producenta nie zajmującego się 
dystrybucją produktów (nieponoszącego ryzyka związanego z dystrybucją).  

Na Spółce spoczywały obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych oraz przekazaniem 
organom podatkowym informacji o cenach transferowych za rok podatkowy 2020. Wszelkie obowiązki wynikające 
z przepisów dotyczących cen transferowych Spółka wypełniła z zachowaniem terminów ustawowych. 

Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja nie korzystała: 

a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie 
ekonomicznej lub decyzji o wsparciu, 

b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT), 

c) z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność 
badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R), 

d) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box). 

W 2020 roku Spółka nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych (MDR-1). 

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne 

3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., 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 
W roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, Spółka przeprowadzała 
transakcje z zagranicznym podmiotem powiązanym, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania  



 

 

finansowego Spółki. Transakcje dotyczyły w przeważającym zakresie sprzedaży wyrobów gotowych w postaci łodzi 
motorowych oraz towarów w postaci części zamiennych na rzecz Axopar Boats Oy wraz z ich transportem 
(wynagrodzenie należne Axopar zostało skalkulowane w oparciu o metodę koszt plus) oraz otrzymania przez 
Spółkę pożyczek od tego samego podmiotu powiązanego. Ponadto incydentalnie nabywano części. Wskazanie 
wartości transakcji i stosowanych cen jest objęte tajemnicą handlową i tajemnicą przedsiębiorstwa, w związku z 
czym nie podlega publikacji w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

3.2. 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 u.p.d.o.p. 
Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych oraz nie planowała, jak 
również nie planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej 
informacji. 

4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające 

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej 
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p. 
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa 
w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w 
związku z jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister 
właściwy do spraw finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez 
rozpatrzenia. 

4.2.Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p. 
W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła dwa wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, o 
których mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Wnioski dotyczyły kwestii korekty cen transferowych w 
kontekście dwóch podatków: podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Po ich 
uzyskaniu, Spółka postąpiła zgodnie z wydanymi interpretacjami.  

4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej 
informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku 
od towarów i usług 
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 
w art. 42a Ustawy VAT3. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkowej. Spółka nie składała 
również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji stawkowej lub 
organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia. 

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej 
informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o 
podatku akcyzowym 
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa 
w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym4 . Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. 
Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej 
informacji akcyzowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia. 

 
3 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 19 marca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) 
4 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. z dnia 26 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) 



 

5. „Raje Podatkowe” 
Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2020 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT5 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 o.p. 

Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w państwach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową o których mowa w wyżej powołanych przepisach. 

 

 
 
 

 
5 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) 
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