
 

Informacja o realizowanej w 2021 roku strategii 
podatkowej [Informacja] 

Nazwa: JOBON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby : 22-470 Zwierzyniec, ul. Biłgorajska 14 

NIP: 922-001-58-76 

REGON: 950023132 

KRS: 0000055354 

kapitał zakładowy w kwocie 5 000 000 PLN opłacony w całości   

(dalej Spółka)  

 

Spółka jest podatnikiem o którym mowa w art.27b ust.2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób 
prawnych (dalej pdopU).  Niniejsza Informacja służy realizacji obowiązku Spółki określonego w art.27c 
ust.1 pdopU.  

 

 

I. Informacje o procesach oraz procedurach zarządzania wykonywaniem 
obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 

Kwestie podatkowe traktowane są w kategoriach odpowiedzialności Spółki, a więc płacenie podatków 
to dla Spółki świadczenie na rzecz otoczenia w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby, 
w tym zasoby społeczne. Tak więc płacenie podatków jest dla Spółki elementem szeroko rozumianej 
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, a upublicznienie niniejszych Informacji traktowane jest 
jako wyraz dobrej praktyki prezentującej transparentność Spółki gdzie jednak granice tej 
transparentności wyznaczają informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 
procesu produkcyjnego.   

W ramach zarządzania wykonywaniem obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających prawidłowe ich wykonanie Spółka wypracowała ramy wewnętrznego 
nadzoru podatkowego obejmujące audyt i kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem podatkowym 
oraz zasady zgodności postępowania Spółki i jej pracowników z przepisami prawa podatkowego i 
związanymi z nimi regulacjami wewnętrznymi. Działania w ramach tych ram wewnętrznych poddane 
zostały weryfikacji kwestii podatkowych przez  odpowiednie podmioty zewnętrzne. W ten sposób 
Spółka ma  zapewnioną odpowiednią kontrolę nad swoimi procesami podatkowymi co zapewnia 
bieżące identyfikowanie ryzyk oraz prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych.  

Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego Spółki, jako ramy adekwatne, obejmują: 



- badanie transakcji powtarzalnych w celu ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia ewentualnych 
błędów systemowych, 

-  badanie możliwości nieprawidłowego ujęcia transakcji celem oceny konieczności celem oceny 
możliwości minimalizowania ryzyk wystąpienie takich sytuacji w przyszłości, 

- badania zasad przetwarzania danych o transakcjach pod kątem istotnych skutków podatkowych tych 
zasad.   

Wyniki okresowych audytów i kontroli wewnętrznych potwierdzają, że przyjęte ramy wewnętrznego 
nadzoru podatkowego są skuteczne gdyż dają pewność kontrolowania ryzyka podatkowego i 
produktów tworzonych w wyniku realizacji obowiązków podatkowych.        

Spółka realizuje procedury i procesy wewnętrzne umożliwiające zarządzanie wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie, obejmują one między innymi zasady obiegu dokumentów, inwentaryzacji okresowej 
składników majątkowych,   przyjmowania do użytkowania i likwidacji rzeczowych składników 
majątkowych, weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów źródłowych. 

 

 

II. Informacje o dobrowolnych formach współpracy Spółki z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej 

 

Spółka gotowa jest do współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w oczekiwanym przez 
te organy zakresie. W działaniach Spółki nie jest identyfikowana kwestia pożądanego poziomu ryzyka 
podatkowego, które Spółka jest gotowa zaakceptować w swojej działalności, stąd też w rozliczeniach 
podatkowych Spółki nie występują świadomie zaakceptowane pozycje, które mogą zostać ewentualnie 
niezaakceptowane lub podważone przez administrację skarbową co uzasadniałoby przy 
wątpliwościach Spółki inicjatywy takich kontaktów podejmowane przez podatnika. Nie były zawierane 
umowy współdziałania, uprzednie porozumienia cenowe, nie był też udzielane opinie zabezpieczające 
przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania.     

 

III. Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych 
 

Spółka realizuje obowiązki podatkowe podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób 
prawnych, płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnika podatku od towarów i 
usług, podatnika podatków lokalnych, oraz płatnika opłat oraz niepodatkowych należności 
budżetowych. Celem prawidłowej realizacji tych obowiązków Spółka stosuje ustalone procedury i 
procesy wewnętrzne uwzględniające wymogi dochowania należytej staranności w ramach której 
prowadzona jest systematyczna weryfikacja kontrahentów pod kątem wymogów prawnych dla 
poszczególnych typów realizowanych przez Spółkę transakcji.    

  

 
 



IV. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

 

Spółka należy do grupy podmiotów powiązanych określanych jako Grupa Jockenhoefer. W ramach 
Grupy Jockenhoefer nie dochodzi do konsolidacji sprawozdań finansowych, w tym konsolidacji metodą 
pełną lub proporcjonalną w rozumieniu art.11p pdpoU.  Podmioty z Grupy Jockenhoefer mają swoje 
siedziby w Niemczech, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Podmioty j/w realizują pomiędzy sobą 
zarówno transakcje towarowe jak i transakcje usługowe. Podmioty j/w są  powiązane poprzez osoby 
fizyczne (niemieckich rezydentów podatkowych) wywierające na te podmioty znaczący wpływ w 
rozumieniu art.11a ust.2 pkt 1 lit a) pdopU.  W tej sytuacji Spółka realizuje transakcje z podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu art.11a ust.1 pkt 4 lit b) tieret pierwszy pdopU. Transakcje towarowe 
realizowane są zarówno w zakupie (wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów) jak i w sprzedaży 
(wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, w tym transakcje stanowiące element transakcji 
trójstronnych). Transakcje usługowe realizowane są w zakupie i należą do nich transakcje krajowe jak 
i transakcje transgraniczne. Suma bilansowa ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art.27c ust.2 
pkt 3 lit a) pdopU wynosi 165.161.306,86 PLN. Część z transakcji j/w przekracza wielkość graniczną 
przywołaną w art.27c ust.1 pkt 3 lit a)  pdopU (5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości tj 8.258.065,35 PLN) a ich wartość wyniosła: 

oznaczenia typu 
transakcji  wg 
nomenklatury cen 
transferowych 

relacja wartości transakcji 
do sumy bilansowej 

1002 108% 
2009 35% 
2401/DN07 6% 

 

Transakcje towarowe i transgraniczne transakcje usługowe, objęte są dla odpowiednich progów 
dokumentacyjnych lokalną dokumentacją cen transferowych.  Z obowiązku sporządzania lokalnej 
dokumentacji cen transferowych wyłączone są krajowe transakcje usługowe gdyż realizowane są w 
warunkach określonych w art.11n pkt 1 pdopU.   

Spółka jako podmiot zobowiązany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych składa 
oświadczenie o którym mowa w art.11m ust.1 pdopU.  

Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawarte są w dokumentacji cen 
transferowych Spółki.   

 
 
 

V. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 
restrukturyzacyjnych 

 

Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych. 



   

 

VI. Informacje wnioskach o wydanie  interpretacji podatkowej, WIS, WIA 

 

Spółka nie występowała z wnioskiem o: 

- wydanie interpretacji ogólnej (art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej OpU)) 

- wydanie interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie Spółki (art.14b §1 OpU) 

- wydanie wiążącej informacji stawkowej (art.42a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ptuU) 

 - wydanie wiążącej informacji akcyzowej (art.7d ust.1 ustawy o podatku akcyzowym)  

 

 

VII. Informacja o rozliczeniach podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową       

 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową.  

 


