Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez
AmeriGas Polska Sp. z o.o.
za rok podatkowy 2020/2021

I.

Wstęp

Niniejsza inf ormacja ma na celu realizację przez AmeriGas Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub
„AmeriGas”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).
Inf ormacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez AmeriGas w roku podatkowym trwającym
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
II.
1.

Informacje ogólne
Informacje o Spółce

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000029706, posiada NIP 7290207769 oraz nr REGON 47007363800000 i prowadzi działalność
gospodarczą pod adresem ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa.
Głównym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym jest sprzedaż
hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z).
Spółka powstała w 1992 roku i prowadzi swoją działalność na rynku paliwowym, sprzedając swoim
klientom – indywidualnym jak i przemysłowym - gaz w butlach, a także gaz do zbiorników gazowych
przeznaczony do celów grzewczych i produkcyjnych. Jako jedyna f irma w Polsce, AmeriGas of eruje
superlekkie butle gazowe nowej generacji, które można podłączyć bez użycia narzędzi. Dodatkowo
Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy, instalowania, naprawy i konserwacji instalacji
zbiornikowych na gaz płynny.
Całościowym udziałowcem AmeriGas jest Zentraleuropa LPG Holding GmbH z siedzibą w Austrii.
2.

Cele i realizacja strategii podatkowej

Celem strategii podatkowej jest należyte wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego.
Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewniają skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególno ści w zakresie:
✓
✓
✓
✓
✓

III.

1.

dochowania należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych ,
wykazywania proaktywnej postawy w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury
organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowyc h,
zwracania szczególnej uwagi na weryf ikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych,
zatrudnienia wykwalif ikowanej kadry pracowniczej posiadającej wiedzę i doświadczenie z
zakresu prawa podatkowego,
zapewnienia pracownikom odpowiedzialnym za obszar rozliczeń podatkowych właściwego
zaplecza technicznego, umożliwiającego prawidłową realizację obowiązków podatkowych.
Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej
Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka stosowała procesy, procedury i instrukcje dotyczące obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego.
Organizacja procesu realizacji obowiązków podatkowych zakłada ogólny nadzór sprawowany przez
Zarząd Spółki oraz dokonywanie rozliczeń przez osoby z działu księgowości, posiadające niezbędne
kompetencje.

1

W procesie realizacji obowiązków podatkowych zaangażowani są wyznaczeni pracownicy z różnych
działów jeśli posiadają oni inf ormacje niezbędne do dokonania rozliczeń podatkowych.
2.

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z
organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie stosowała dobrowolnych f orm współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
IV.

1.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Kr ajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki,
których dotyczą
Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka realizowała obowiązki podatkowe w zakresie:
✓
✓
✓

podatku dochodowego od osób prawnych,
podatku od towarów i usług,
podatku akcyzowego.

Jako płatnik, Spółka realizowała obowiązki podatkowe w zakresie:

2.

✓

podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,

✓

podatku dochodowego od osób f izycznych z tytułu wynagrod zeń pracowników oraz
wypłat należności na podstawie umów cywilno -prawnych,

✓

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób f izycznych,

✓

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych

Spółka nie przekazywała
podatkowych.

Szef owi Krajowej Administracji Skarbowej inf ormacji o schematach

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez
podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

V.

1.

Informacje o transakcjach 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 w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym
niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

Spółka zawarła następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:
✓

✓
✓

✓
✓
✓

sprzedaż usług wewnątrzgrupowych do Flaga s.r.o, FLAGA GmbH, FLAGA Hungária Kf t., Flaga
spol. s.r.o., SC FLAGA GPL ROMANIA SRL, UGI EUROPE INC, UGI INTERNATIO NA L
HOLDING BV, UGI INTERNATIONAL, LLC., UGI INTERNATIONAL HOLDINGS BV,
sprzedaż gazu do Flaga s.r.o, FLAGA Hungária Kf t., Flaga spol. s.r.o.,
zakup usług wewnątrzgrupowych od ANTARGAZ BELGIUM NV, AVANTI GAS LIMITED ,
FLAGA HUNGÁRIA KFT., FLAGA S.R.O., FLAGA SPOL. S R.O., UGI EUROPE INC, UGI
INTERNATIONA L HOLDINGS B.V, UGI INTERNATIONAL, LLC., SAS ANTARGAZ,
zakup gazu od UGI FRANCE,
nabycie usług hedgingowych od UGI France SAS,
otrzymanie pożyczek od Zentraleuropa LPG Holding GmbH.
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2.

Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka nie planowała, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów po wiązanych.
VI.
1.

Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa podatkowego
Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podat kowej.
2.

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

Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
3.

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

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej inf ormacji stawkowej.
4.

Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy
o podatku akcyzowym

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej inf ormacji akcyzowej.
VII.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

podatnika

w krajach

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

Signed by /
Podpisano przez:
Konrad Paweł
Malec
Date / Data: 202209-05 09:56
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