
 

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 

ZA ROK PODATKOWY 2020 

 

Niniejszy dokument stanowi informację spółki Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (NIP 5272630924; dalej: 

”Budimex Budownictwo” lub „Spółka”) o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1800 ze zm.). 

 

Budimex Budownictwo. dąży do odpowiedzialnego pomnażania swej wartości dla inwestorów oraz realizacji celów 

innych interesariuszy, w tym społeczeństwa, z którego zasobów Spółka korzysta prowadząc swą działalność i z 

którym Spółka chce dzielić się wypracowanymi zyskami poprzez terminowe płacenie podatków w należnych 

kwotach.   

CELE PODATKOWE BUDIMEX BUDOWNICTWO 

1. Dążenie do efektywnego obciążenia podatkowego Budimex Budownictwo w ramach działań zgodnych 

z przepisami prawa i bieżącą praktyką podatkową, 

2. Rozwój narzędzi i systemów informatycznych wspierających Spółkę w prawidłowym wywiązywaniu się z 

obowiązków podatkowych (finansowych i sprawozdawczych), 

3. Wystrzeganie się jakichkolwiek schematów agresywnej optymalizacji podatkowej,  

4. Dbanie o pozytywny wizerunek Budimex Budownictwo oraz dobre imię Spółki jako uczciwego podatnika. 

ZARZĄDZANIE WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W 

SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE ORAZ PODEJŚCIE DO RYZYKA PODATKOWEGO  

Budimex Budownictwo: 

1. Powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokonywanie rozliczeń podatkowych Budimexowi SA, 

która prowadzi je zgodnie z zasadami, procesami i procedurami Budimex SA.; 

2. zapewnia rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi; 

3. dokłada wszelkiej staranności celem terminowego składania wymaganych deklaracji i informacji 

podatkowych.   

4. zapewnia, że kalkulacja należności publicznoprawnych odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem 

umożliwiającym dochowanie ustawowych terminów płatności 

Jednocześnie, Spółka wyraża umiarkowany apetyt na ryzyko podatkowe, co przejawia się w szczególności w: 

1. Kategorycznym wystrzeganiu się jakichkolwiek schematów agresywnej optymalizacji podatkowej, 

w szczególności noszących znamiona unikania lub uchylania się od opodatkowania; 

2. Zabezpieczaniu własnej pozycji podatkowej przy użyciu dostępnych instrumentów prawa podatkowego – 

gdy jest to zasadne z perspektywy częstotliwości lub materialności zdarzeń; 

3. Dążeniu do ograniczania sporów z organami podatkowymi, co jednak nie wyklucza ich prowadzenia (przy 

odpowiedniej estymacji ryzyka). 



 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Kierując się treścią oraz wymogami wskazanymi w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych Spółka ponadto informuje że w roku 2020: 

1. Spółka nie składała wniosku o wydanie: 

• interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej  

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

• wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 

• wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym  

2. Nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych; 

3. Nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej; 

4. Spółka nie podejmowała w roku 2020 żadnych działań restrukturyzacyjnych; 

5. Realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, Treścią 

transakcji była współpraca w zakresie realizacji projektów budowlanych z Budimex SA. Obie spółki są 

polskimi rezydentami podatkowymi, wykazały w roku podatkowym 2020 dochód podatkowy, 

a Budimex SA w roku posiadał 100% w kapitale zakładowym Budimex Budownictwo;  

6. Spółka nie prowadzi działalności ani nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 


