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INFORMACJA FIRMY MISTAL SP. Z O.O. O REALIZOWANEJ STRATEGII 
PODATKOWEJ  za rok podatkowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej stanowi realizację obowiązku 
nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 
roku, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 tj. z późn. zm., dalej: ustawa CIT). 

 

A. INFORMACJE O MISTAL SP. Z O.O. ORAZ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PODATKOWEJ 
NA ROK PODATKOWY SPÓŁKI TRWAJĄCY OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 
R. 

 

1. Jednym z najistotniejszych celów MISTAL sp. z o.o. zarówno obecnie, jak i w roku podatkowym 
od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., jest traktowanie spraw podatkowych jako zagadnień z 
zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Kompletność i prawidłowość rozliczeń podatkowych w 
MISTAL sp. z o.o. są jednymi z istotnych czynników świadczących o jej rzetelności i uczciwości. Działania 
MISTAL sp. z o. o. prowadzone są z zachowaniem należytej staranności przez kadrę o wysokich 
kwalifikacjach i wartościach etycznych. 

 

2. Firma MISTAL sp. z o.o. posługująca się numerem NIP 6431629579, numerem REGON 272354224 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00072626 
utworzona została w celu jak najlepszej realizacji celów operacyjnych, a nie optymalizacji podatkowej. 

Firma MISTAL sp. z o. o. powstała w 01.01.2002 (w wyniku przekształcenia z MISTAL s.c.) z siedzibą w 
Katowicach przy ul. Ks. Mjr K. Woźniaka 4 i zajmuje się hurtową sprzedażą stali a głównie - rur 
stalowych. 

 

 3. Uiszczanie zobowiązań podatkowych, w sposób zgodny z przepisami i duchem prawa, zarówno w 
zakresie ich wysokości, jak i w odpowiednim czasie, jest zwrotem części zysku do społeczeństwa, w 
którym MISTAL funkcjonuje, dzięki któremu osiąga zyski i którego zasoby wykorzystuje. Elementem 
misji MISTAL sp. z o.o. jest również budowanie uzasadnionego zaufania pomiędzy MISTAL sp. z o.o. a 
Krajową Administracją Skarbową. 

 

4. MISTAL jako płatnik oraz podatnik zasila Skarb Państwa znacznymi wpływami z tytułu podatku VAT, 
jak również podatków dochodowych. 

 

5. MISTAL sp. z o. o. dąży do pełnej zgodności ze wszystkimi ustawowymi zobowiązaniami, oraz do 
pełnego ujawnienia informacji istotnych z perspektywy podatkowej odpowiednim organom 
podatkowym. Sprawy podatkowe MISTAL sp. z o.o. są zarządzane w sposób, który uwzględnia nie tylko 
wynik finansowy, ale w równym stopniu reputację MISTAL zgodnie z ogólnymi wysokimi standardami 
zarządzania oraz wartościami etycznymi. 
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6. Rozliczenia podatkowe MISTAL  dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o odpowiednie 
przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach 
wynikających z przepisów prawa. 

 

7. MISTAL nie angażowała się w sztuczne konstrukcje tworzone w celu zmniejszenia rzeczywistych 
ciężarów podatkowych i nie uczestniczy oraz nie będzie uczestniczyć w sztucznych konstrukcjach 
podatkowych pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia. Wszelkie decyzje podejmowane są przede 
wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy podatkowe. 

 

8. MISTAL nie tworzy struktur opartych o podmioty mające siedzibę w krajach, które stosują szkodliwą 
konkurencję podatkową, tzw. rajach podatkowych, jak również ogranicza – w granicach działalności 
operacyjnej – współpracę z podmiotami z tych krajów. 

 

9. MISTAL sp. z o.o.  nie stosuje regulowany prawem narzędzi podatkowych, takich jak interpretacje 
indywidualne. W toku działalności Spółka stara się wykorzystywać dostępne zachęty podatkowe, ulgi i 
zwolnienia zgodnie z przepisami podatkowymi i w duchu ich tworzenia. 

 

B. REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU PODATKOWYM OD 1 STYCZNIA 2021 R. 
DO 31 GRUDNIA 2021 R. 

Wypełniając ustawowy obowiązek, MISTAL sp. z o.o. przedstawia następujące informacje dotyczące 
realizacji strategii podatkowej w przedmiotowym roku podatkowym 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.: 

 

1. Informacja o stosowanych przez MISTAL sp. z o.o. procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie: 

Prawidłowość realizacji obowiązków podatkowych stanowi istotną kwestię dla MISTAL sp. z o.o., która 
świadczy o jej rzetelności i uczciwości. Identyfikacja ryzyka podatkowego i jego źródła stanowią jeden 
z nadrzędnych elementów w zakresie działalności MISTAL sp. z o.o. 

Strategia podatkowa MISTAL sp. z o.o. opiera się na obowiązujących w Spółce spisanych oraz częściowo 
niespisanych wewnętrznych procedurach i procesach w zakresie zarządzania wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, mające na celu zapewnienie ich 
prawidłowego wykonania. 

W Spółce funkcjonuje utrwalona praktyka obejmująca szereg mechanizmów mających na celu 
zapewnienie prawidłowości jej rozliczeń oraz ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych. 

W MISTAL sp. z o.o. funkcjonuje Dział Księgowości składający się z wykwalifikowanego personelu, który 
dba o prawidłową realizację obowiązków podatkowych przez spółkę. Pracownicy Działu Księgowości 
informują Zarząd o wszelkich zmianach w regulacjach podatkowych oraz uświadamiają ją w zakresie 
ryzyk podatkowych związanych z tymi zmianami. MISTAL dąży, aby wszelkie nowe regulacje podatkowe 
były terminowo implementowane w jej organizacji. 
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2. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej: 

W roku podatkowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. MISTAL sp. z o.o.  nie stosowała żadnych 
dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

3. Informacja odnośnie realizacji przez MISTAL sp. z o.o. 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: 

 

A. Realizacja obowiązków podatkowych z zakresu podatków dochodowych i podatku VAT 

Spółka dąży, aby podejmowane przez nią działania w zakresie realizacji obowiązków były zgodne z 
wartościami MISTAL oraz prowadzoną strategią biznesową. MISTAL, która jest podatnikiem oraz pełni 
funkcję płatnika podejmuje rzetelne i uczciwe działania w kontaktach z organami podatkowymi. 

MISTAL terminowo składa wszelkie wymagane zeznania i informacje podatkowe oraz reguluje kwoty 
ciążących na niej zobowiązań podatkowych. 

W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących 
podatków i opłat: 

 podatek dochodowy od osób prawnych, 

 podatek dochodowy od osób fizycznych, 

 podatek od towarów i usług, 

 podatek od nieruchomości, 

 podatek od środków transportu, 

 cło (w imieniu klientów Spółki). 

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach 
ustawowych. 

 
Informacje o schematach podatkowych 

W roku podatkowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. MISTAL  nie zidentyfikowała żadnych 
schematów podatkowy, w związku z czym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej. 

 

4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt.4 
ustawy CIT, 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: 
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W roku podatkowym 01 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. MISTAL sp. z o.o. nie współpracuje z 
podmiotami powiązanymi (nie posiada takich). 

 

5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez MISTAL działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT: 

W roku podatkowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. MISTAL sp. z o.o. nie podejmowała ani nie 
planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. 

 

6. Informacja o złożonych przez MISTAL sp. z o.o. wnioskach o wydanie ogólnej 
interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji 
stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej: 

W roku podatkowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. MISTAL sp. z o.o. nie składała wniosków 
o wydanie interpretacji podatkowych. 

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych MISTAL sp. z o.o. 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 

W roku podatkowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. MISTAL sp. z o.o. nie dokonywała rozliczeń 
podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 


