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Wykaz skrótów

Skrót

Nazwa

BMZ, BMZ Poland lub

BMZ Poland sp. z o.o.

Grupa, Grupa BMZ
BMZ
Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

Ustawa o

r.
poz. 217 ze zm.)

podatek CIT lub CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych

podatek PCC lub PCC
podatek PIT lub PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek VAT lub VAT
Strategia, Strategia
podatkowa

niniejszy dokument

Szef KAS

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
i obejmuje transakcje, dokumentacje, procedury, plany oraz inne elementy stanu faktycznego
i stanu wiedzy na tamten okres.
1. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych
.
1.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe
jak i
zapewnienia

go

wykonanie
posiada i stosuje, dos
:

a)
b)
podatkowych.
c)
pism.
d)
e)
f)
g)
h)
prawa podatkowego.
i)
.
j)
k)
podatkowych.

1.2.

KAS

Krajowej Administracji Skarbowej.
w tym MDR
2.1. Inform
Rzeczpospolitej Polskiej
Rodzaj podatku
CIT

Podatnik

TAK

Podatki
PIT

TAK

Podatnik

NIE
TAK

VAT

TAK

AKCYZA

NIE
TAK

PCC

NIE (w roku 2020)
TAK
NIE

Podatki lokalne

NIE
Podatek rolny

Inne

NIE
NIE DOTYCZY

Ustawy CIT.
2.2. MDR
Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych, o których mowa w art. 86a §
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza
nie
i Krajowej Administracji Skarbowej

o schemacie podatkowym.

3. Informacje o

Strategii podatkowej
rozumieniu
podstawie ostatn
Transakcje
dokonywane przez
o
wart
sumy bilansowej

zawarte z BMZ Batterien-Montage-Zentrum
BMZ GmbH :

GmbH
1) S
PLN
2) S
3) Z
484,26
4)

BMZ GmbH
0 EUR oraz 30.000.000

PLN
4.002.845 PLN.
Informacje o
planowanych lub
podejmowanych
restrukturyzacyjnych
podmiotów
w 2020 r.
lub jej podmiotów

4. I

nie ogólnych interpretacji
ch informacji akcyzowych (WIA)

4.1. Ogólne interpretacje podatkowe
w roku podatkowym,
którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej.
4.2. Indywidualne interpretacje podatkowe
W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza
W dniu 27 listopada 2020 r.
której mowa w art. 14b Ordyn
prawnych
ustawy o Covidtkowania.
2021 r.

:

4.3
roku
podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.
4.4
roku
podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej.
5. Informacje do
.

a)
(Dz.U. 2019 poz. 600),
b)
odowego od osób
fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 599),
c) w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
(M. P. 2020 poz. 614),
d)
wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji
ów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
Unii Europejskiej (M.P. 2020 poz. 925),
e) w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 26 lutego 2021 r. w

Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r., poz. 225), oraz
f) w o
uropejskiej,

Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r. poz. 940).

Podpis jest prawid owy

