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I. SKRÓTY I DEFINICJE 

 

CARSED Sp. z .o./CARSED/Spółka/Podatnik
  

 
CARSED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
 

Szef KAS 
 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
 

 

 

II. AKTY PRAWNE  

 

Ustawa o CIT 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych z dnia (t.j. 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 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) 

Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) 
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III. WSTĘP 

 

Działając na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka Carsed 

Sp. z o.o. informuje, iż w roku podatkowym 2021 realizowała strategię podatkową, wywiązując 

się tym samym z obowiązków podatkowych ciążących na Spółce.  

Carsed jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie uregulowań 

zawartych w art. 27b ust. 2 pkt 2 wyżej przywołanej ustawy, jest zobowiązana do sporządzenia i 

publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021. 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przede wszystkim dystrybucja 

samochodów.  

Spółka posiada autoryzowane salony dealerskie następujących marek: ŠKODA, 

VOLKSWAGEN – samochody osobowy oraz dostawcze, SEAT, CUPRA.  

Ponadto świadczy usługi: serwisowe, finansowe, usługi Centrum Flotowego  a w ofercie 

sprzedaży znajdują się również pojazdy używane. 

 

Dane podstawowe: 

 

Nazwa spółki CARSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Siedziba spółki ul. Brzeska 181 

08-110 Siedlce 

Numer REGON/NIP/KRS REGON 71043764100000 

NIP 8211641473 

KRS 0000903973 

Data wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców 

 

01.06.2021r.  

Wysokość kapitału zakładowego 

spółki 

 

421 000,00 zł 
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IV. PROCESY ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA 

WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 

PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE  

 

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w sposób rozsądny, działając w granicach 

stanowionego prawa podatkowego.  

Zarząd Spółki w podejmowanych decyzjach nie stosuje agresywnego planowania podatkowego, 

a maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa sprowadza się do prawnie uzasadnionego działania nie 

mającego na celu osiągniecie korzyści podatkowej.  

 

Dla uniknięcia negatywnych konsekwencji karno-skarbowych, a także dla przejrzystości polityki 

podatkowej Carsed Sp. z o.o. wprowadziła procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka 

popełnienia błędu, który w przyszłości mógłby narazić Spółkę na sankcje wynikające z przepisów 

prawa. 

 

Procedury wprowadzone przez Spółkę: 

- wewnętrzna procedura przekazywania informacji o schematach podatkowych - stosowanie 

zasad przyjętych w procedurze ma na celu przeciwdziałanie niewywiązywania się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych, a w przypadku wystąpienia obowiązku 

informacyjnego, przekazanie przez wykwalifikowany w tym zakresie personel, informacji do 

organów podatkowych w sposób terminowy i prawidłowy, 

- procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nadrzędnym celem 

procedury jest przeciwdziałanie zjawiskom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez 

analizę ryzyka oraz identyfikacja klientów Spółki. Spółka wyznaczyła koordynatora 

umocowanego do wykonywania obowiązków określonych w przedmiotowej procedurze, 

zobowiązując jednocześnie pracowników Carsed do realizacji przyjętych zasad postępowania, 

- instrukcja w sprawie obiegu dokumentów, proces akceptacji i dekretacji dokumentów 

księgowych, 

- instrukcja w sprawie rejestracji dokumentów,  

- zasady postępowania w procesie zawierania umów handlowych. 

 

Powyższe procedury i instrukcje pozwalają Spółce w sposób rzetelny i terminowy wywiązywać 

się z obowiązków podatkowych.  
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V. DOBROWOLNE DORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ 

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

VI. INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA 

OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ  

W prowadzonej działalności Spółka w sposób rzetelny i terminowy wywiązywała się z 

obowiązków podatkowych i sprawozdawczych, jednocześnie skupiając się na tym, aby 

przekazywane informacje stanowiły dokładne odwzorowanie stanu faktycznego.  

Carsed stale korzysta z pomocy specjalistów w zakresie prawa podatkowego, co ma na celu 

prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych. 

 

Obowiązki podatkowe Spółki w roku podatkowym 2021: 

- podatek dochodowy od osób prawnych, 

- podatek od towarów i usług, 

- podatek akcyzowy,  

- podatek od czynności cywilnoprawnych, 

- podatek od nieruchomości,  

- podatek rolny, 

- podatek od środków transportowych, 

- inne opłaty wynikające z przepisów obowiązującego prawa oraz konieczne do prawidłowego 

realizowania obowiązków podatkowych. 

Ponadto, Spółka realizowała obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. 
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Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach 

podatkowych. 

 

VII. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKROCZYŁA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W 
ROUZMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI NA PODSTAWIE 
OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
SPÓŁKI: 
 
W 2021 roku Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi: 

-  pożyczki.   

W zakresie cen transferowych, Spółka posiada stosowną dokumentację cen transferowych a także 

terminowo złożyła dokumenty: TPR-C oraz Spółka nie posiadała obowiązku złożenia 

oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

 

VIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ 

PODATNIKA DZIAŁALNIACH RESTRUKTURTZACYJNYCH 

Spółka w 2021 roku nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań 

restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

IX. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH  

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie:  

- ogólnej interpretacji podatkowej o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

- indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 
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- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o 

podatku akcyzowym.  

 

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 

PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH 

STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURECJĘ PODATKOWĄ  

Spółka w 2021 roku nie dokonywała żadnych 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 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. 

 

 

 


