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Wstęp
ROTEX-TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000342397 prowadzi działalność od 2009 roku.
Przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw zgodnie z kodem PKD 46.71.Z.
w oparciu o Koncesję OPC/20013/W/OŁO/2010/AM, jak również transport drogowy rzeczy w
oparciu o Licencję Wspólnotową nr TU-030896.
Kapitał zakładowy wynosi 400 000,- złotych.
Spółka jest w 100% własnością krajowych osób fizycznych.
W skład Zarządu wchodzi:
- Pan Grzegorz Serafiński – Prezes Zarządu

II.

Informacje ogólne

II.1.
Niniejsza informacja ma na celu realizację przez ROTEX-TRADE spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w
poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro, lub działający w ramach
podatkowej grupy kapitałowej niezależnie od osiągniętego przez grupę przychodu, zobowiązani są
do publikacji na swojej stronie internetowej informacji o strategii podatkowej stosowanej w
poprzednim roku podatkowym i poinformowaniu o tym organów Krajowej Administracji
Skarbowej.
Poniższa informacja, dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku
podatkowym trwającym od dnia 01-01-2020r. do dnia 31-12-2020r.
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II.2.
Dokument został przygotowany zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1406
z późniejszymi zmianami).

III.

Elementy realizowanej strategii podatkowej

III.1.
Rotex-trade Sp. z o.o. przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując implikacje
podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami
gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz
rozliczenia stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej prowadzonej przez
Spółkę.
Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
Rotex-Trade wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji
systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.
Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych,
zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł
postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania.
Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad
związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych instrukcji systemowych.
Spółka Rotex-Trade nie wykazuje skłonności do podejmowania ryzyka w obszarze podatków.
Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki
sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.
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Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości, dotyczące
kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i
zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w
sposób rzetelny.
Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także następujące
działania:
- wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników, zgodnie z hierarchią służbową,
- na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
- prowadzi szkolenia pracowników,
- korzysta również ze wsparcia zewnętrznych specjalistów prawa podatkowego.

III.2.
W kontaktach z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka wykazuje się otwartością i
chęcią współpracy, dostarczając terminowo wymagane informacje.
Spółka dotychczas nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania
zmierzające do wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego.

III.3.
W roku podatkowym Spółka realizowała następujące obowiązki podatkowe :
- podatek od towarów i usług
- podatek od środków transportu
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek dochodowy od osób fizycznych
Spółka w okresie od 01-01-2020 do dnia 31-12-2020 nie zidentyfikowała i nie przekazała do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.
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III.4.
W roku podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji, których
wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
III.5.
W 2020 roku Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki.
III.6.
W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie:
- ogólnej interpretacji podatkowej
- interpretacji przepisów prawa podatkowego
- wiążącej informacji stawkowej
- wiążącej informacji akcyzowej
III.7.
W trakcie roku podatkowego, za który sporządzana jest 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 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r. poz.1426, ze zm.) oraz w
obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
art.86a§10 Ordynacji Podatkowej.
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