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Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej  
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Wilk Elektronik 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łaziskach Górnych (dalej: „Wilk Elektronik”) została sporządzona 

i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 

1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1. Wilk Elektronik Spółka Akcyjna 

w działalności gospodarczej kieruje się zasadami: przedsiębiorczości, 

gospodarności, rentowności, transparentności rozliczeń podatkowych.  

  
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 Wilk Elektronik:  

1. realizowała procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów 

prawa podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie,  

2. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie 

w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy ordynacja podatkowa2,  

3. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy,  

4. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji 

o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ordynacji, z uwagi na brak 

istnienia schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg,  

5. prowadziła stały monitoring obowiązków związanych z podatkiem u źródła, ze względu 

na występujące transakcje z zagranicznymi podmiotami osób fizycznych jak i prawnych, 

6. nie była płatnikiem podatku akcyzowego,  

7. była płatnikiem podatku od nieruchomości i realizowała obowiązki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

8. nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

updop, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

9. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 updop,  

 
1  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: „updop”)   
2  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, dalej: „ordynacja”)   
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10. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a § 1 ordynacji,  

11. nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 

mowa w art. 14b ordynacji,  

12. nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 

w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług3,  

13. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa 

w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4;  

14. dokonywała rozliczeń podatkowych z podmiotami wymienionymi w art. 11i updop5 

wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz 

w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie 

art. 86a § 10 ordynacji. Prowadząc czynną politykę cen transferowych Wilk Elektronik dokonała 

identyfikacji transakcji kontrolowanych oraz opracowała wymaganą treścią art. 9a PDOP 

dokumentację podatkową cen transferowych, obejmującą transakcje z podmiotami 

wymienionymi w art. 11i updop, które zgodnie z art. 9a updop przekraczają próg ustawowy. 

Wilk Elektronik zdecydowała o zakupie z powodu braku innych dostawców na rynku polskim, 

również na rynku europejskim, zapewniających regularność i ciągłość dostaw niezbędnych do 

zapewnienia realizacji procesu produkcyjnego.  

 

 
W imieniu Wilk Elektronik Spółka Akcyjna: 
 
 
 
 
 

Wiesław Wilk – Prezes Zarządu 

 
 
 
 

 
3  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685)   
4  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722)   
5  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800)   
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