
BOEKESTIJN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2020 

 

I. WSTĘP 

Boekestijn Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) jest polską spółką prawa 

handlowego, posiadającą swoją siedzibę w Pniewach, przy ul. Poznańskiej 57 (62-045), zarejestrowaną 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000132570, 

NIP: 7792169705.  

Spółka należy do Grupy Boekestijn („Grupa”), świadczącej ogólne i specjalistyczne usługi 

transportowe, w szczególności na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, 

Wielkiej Brytanii i państw Półwyspu Bałkańskiego. 

Grupa to przedsiębiorstwo rodzinne. Celem Grupy (a zatem i Spółki) jest zapewnienie: uczciwości, 

zaufania i przejrzystości w stosunku do klientów Grupy i otoczenia rynkowego, co jest podstawą relacji 

biznesowych w Grupie (a zatem i Spółce). 

II. STRATEGIA PODATKOWA 

Strategia podatkowa Spółki została uchwalona w formie pisemnego dokumentu w 2021 r., jednakże już 

w roku 2020 Spółka kierowała się zasadami, które weszły potem w skład tego pisemnego dokumentu. 

Strategia podatkowa Spółki jest ściśle sprzężona z celami i wartościami, którymi hołduje Spółka oraz 

Grupa w ogólności. Dlatego też podejście Spółki do obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego cechuje się: przejrzystością, adekwatnością oraz bezpieczeństwem. 

Przejrzystość oznacza: prezentację klientom oraz społeczności podejścia Spółki do kwestii 

podatkowych oraz realizację wszelkich obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, 

wynikających z przepisów prawa. 

Adekwatność oznacza aktywne dążenie do tego, aby realizować te obowiązki w zgodzie z przepisami 

prawa podatkowego, w szczególności płacić podatki w wysokości i w terminach przez te przepisy 

określonych. 

Bezpieczeństwo oznacza aktywne dążenie do unikania ryzyk podatkowych, w szczególności transakcji, 

które nie posiadają adekwatnej treści biznesowej lub dążą do naruszenia przepisów prawa podatkowego 

czy uzyskania korzyści podatkowych sprzecznych z przedmiotem lub celem tych przepisów.  

Dla osiągniecia tych celów Spółka realizuje działania zarządzania strategicznego oraz wypełniania 

obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego (funkcja podatkowa). Wsparciem w 

zakresie osiągnięcia tych celów są też działania: kontroli wewnętrznej, rozstrzygania wątpliwości 

podatkowych oraz kontaktów z organami podatkowymi.  

W ramach działań zarządzania strategicznego Spółka, w szczególności: 

a) określa swoje podejście do obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – 

nakierowane na realizację ww. celów, niski próg tolerancji dla ryzyka podatkowego;  

b) podejmuje decyzje w zakresie wyboru kluczowych zasad opodatkowania działalności lub 

majątku Spółki – analogicznie, nakierowane na realizację ww. celów, niski próg tolerancji dla 

ryzyka podatkowego; 



c) projektuje, wprowadza w życie oraz (ewentualnie) modyfikowanie procedury i procesy 

podatkowe; 

d) aktywnie zarządza procesami kontroli wewnętrznej; 

e) monitoruje zmiany przepisów prawa podatkowego i znanej praktyki – pod kątem ich znaczenia 

dla Spółki; 

f) zarządza zasobami. 

III. INFORMACJA O REALIZOWANEJ W ROKU 2020 STRATEGII PODATKOWEJ 

Działając na podstawie art. 27c ust. 1 i 2 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021, poz. 1800, ze zm., „Ustawa CIT”) Spółka 

prezentuje poniżej informację o realizowanej przez Spółkę w roku 2020 strategii podatkowej. 

1. STOSOWANE PROCESY ORAZ PROCEDURY, DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM 

OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH 

PRAWIDŁOWE WYKONANIE 

Stosowane w Spółce procesy i procedury służą należytemu wypełnianiu obowiązków nałożonych przez 

przepisy prawa podatkowego (funkcja podatkowa). Działania te mają przy tym służyć dążeniu do 

osiągniecia wskazanych celów: przejrzystości, adekwatności i bezpieczeństwa. 

W Spółce stosowane są następujące pisemne procedury podatkowe: 

a) Polityka rachunkowości Spółki; 

b) Wewnętrzna instrukcja w zakresie poboru podatku „u źródła” – zawiera ona zasady 

postępowania w zakresie oceny, czy w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym lub 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dana transakcja lub zdarzenie gospodarcze 

generują obowiązki płatnika w podatku „u źródła” dla Spółki; 

c) Wewnętrzna instrukcja w zakresie dochowania należytej staranności w VAT - przedmiotem 

postępowania w niej opisanego jest uregulowanie działań podejmowanych przez Spółkę, które 

w ramach rozliczeń w podatku od towarów i usług służą dochowaniu przez Spółkę „należytej 

staranności”; 

d) Wewnętrzna instrukcja realizacji obowiązków przekazywania informacji o schematach 

podatkowych - przedmiotem postępowania w niej opisanego jest zapewnienie zgodności działań 

planowanych lub podejmowanych przez Spółkę z przepisami o raportowaniu schematów 

podatkowych (MDR). 

Oprócz pisemnych procedur w Spółce funkcjonują niespisane procesy podatkowe w zakresie zasad 

przygotowania rozliczeń w podatku CIT i podatku VAT, które obejmują w szczególności kwestie 

kontroli wewnętrznej (weryfikacji) prawidłowości tych rozliczeń.   

Jednym z podstawowych celów tworzenia procedur i procesów podatkowych jest przy tym alokacja 

zadań pomiędzy poszczególne osoby. 

2. STOSOWANE DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI 

SKARBOWEJ 

Spółka nie stosowała dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej. 



3. REALIZOWANE OBOWIĄZKI PODATKOWE W POLSCE WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE 

PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH 

PODATKOWYCH 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizowała następujące obowiązki podatkowe w Polsce: 

a) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – podatnik; 

b) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – płatnik (podatek u źródła); 

c) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – płatnik (umowy o pracę, umowy zlecenia, 

podatek u źródła); 

d) podatek dochodowy od towarów i usług (VAT) – podatnik; 

e) podatek od środków transportu… 

W ramach realizacji tych obowiązków Spółka kierowała się opisanymi powyżej celami, stosując 

wskazane powyżej procedury oraz procesy podatkowe. 

Spółka dbała przy tym o: zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji funkcji podatkowej, bieżące 

stosowanie zasad alokacji zadań pomiędzy poszczególne osoby, czy należyte stosowanie zasad kontroli 

wewnętrznej. 

W ramach procesu wyjaśniania wątpliwości podatkowych Spółka aktywnie korzystała ze wsparcia 

doświadczonych doradców podatkowych.  

Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ 

PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW 

Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy 

CIT, których wartość przekroczyła 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. 

 

Kontrahent 
Typ 
transakcji Przedmiot transakcji Wartość netto 

Boekestijn Transport Service B.V. zakup najem pojazdów ciężarowych 36 475 716 

Boekestijn Transport Service B.V. sprzedaż usługi transportowe 229 611 048 

Boekestijn Transport Service B.V. sprzedaż obsługa klienta 586 106 

Boekestijn Transport Service B.V. sprzedaż naprawy pojazdów 340 704 

Boekestijn Transport Service B.V. zakup usługi parkingowe 642 435 

Boekestijn Transport Service B.V. zakup utrzymanie pojazdów 203 953 

Boekestijn Transport Service B.V. zakup refaktury obciążeń od klientów 2 065 788 

Boekestijn Transport Service B.V. zakup inne refaktury 872 025 

Boekestijn Asset Rental Sp. z o.o. zakup najem pojazdów ciężarowych 7 949 751 

Boekestijn Asset Rental Sp. z o.o. zakup refaktury 26 033 

Boekestijn Asset Rental Sp. z o.o. sprzedaż usługi wspólne 35 464 

Boekestijn Asset Rental Sp. z o.o. zakup nabycie pojazdu ciężarowego 23 270 

Boekestijn Asset Rental Sp. z o.o. zakup najem samochodu osobowego 15 654 

ICS Boekestijn Transport s.r.l. zakup usługi kierowców i usługi wspólne 33 075 218 

ICS Boekestijn Transport s.r.l. zakup refaktury 13 243 

ICS Boekestijn Transport s.r.l. zakup refaktury zaliczek 488 094 

 

Wszystkie powyższe podmioty były powiązane ze Spółką kapitałowo.  

5. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH 

RESTRUKTURYZACYJNYCH 

Spółka nie planowała, jak również nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT. 

6. INFORMACJE O  ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WYDANIE: INTERPRETACJI PODATKOWYCH ORAZ 

INFORMACJI STAWKOWYCH I AKCYZOWYCH 

Spółka nie składała wniosków o wydanie: 

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

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

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

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

o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.117). 

 



7. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH NA TERYTORIACH LUB W 

KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

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 CIT 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. 


