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1. Podejście S.I.C. do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej:
ustawa o CIT) wprowadzające obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii
podatkowej.
W związku ze spełnieniem w poprzednim roku podatkowym, tj. roku podatkowym trwającym
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: rok podatkowy 2020) kryterium
przychodowego, o którym mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka publikuje niniejszą
informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.
Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z
katalogiem informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności
Niezależnie od nowelizacji przepisów ustawy o CIT, S.I.C wskazuje, że opublikowanie
informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka traktuje jako wyraz jej transparentnego
podejścia do realizacji obowiązków podatkowych zarówno wobec organów podatkowych,
partnerów handlowych jak i interesariuszy.

2. Wprowadzenie
2.1. Informacje podstawowe o Spółce
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Głównym profilem założonej we wrześniu 1994 r. firm S.I.C. jest sprzedaż wysokiej jakości
tkanin obiciowych i dekoratorskich. S.I.C. wspiera branżę meblarską obszerną ofertą
materiałów o zróżnicowanej strukturze, kolorystyce oraz przeznaczeniu. Nowoczesne
wzornictwo, zróżnicowane faktury oraz szeroka gama kolorystyczna czynią kolekcję S.I.C.
bardzo atrakcyjną. Podążając za obowiązującymi trendami S.I.C nieustannie wzbogaca
swoją ofertę, wprowadzając nowe, ciekawe produkty. Współpraca z wiodącymi
producentami tkanin meblowych i dekoracyjnych na świecie, daje S.I.C. pozycję lidera na
rynku europejskim.
Według Krajowego Rejestru Sądowego, przedmiotem przeważającej działalności S.I.C. jest
sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z).
Przedmiotem pozostałej działalności S.I.C jest:


Wykończanie wyrobów włókienniczych (13.30.Z)



Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)



Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
(13.95.Z)



Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z)



Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nieklasyfikowana
(13.99.Z)



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z)



Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)



Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)



Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z)

Spółka S.I.C. prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski i zagranicą. Krajowymi
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odbiorcami produktów S.I.C. są znani producenci mebli, firmy handlowe oraz sieci
marketów budowlanych. Ponadto S.I.C dokonuje sprzedaży do następujących państw:
Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael,
Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nowa
Zelandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, Ukraina, Węgry, Wiela Brytania i Włochy.
W tabeli poniżej przedstawiono informacje o spółce S.I.C.
Wyszczególnienie

Informacje o S.I.C

Nazwa rejestrowa
Forma prawna

S.I.C. Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer KRS

0000101877

Numer NIP

7251003838

Numer REGON

47089233600000

Siedziba Spółki

ul. Romana 40/42, 93-370 Łódź, Polska

Strona internetowa

https://www.sic.com.pl

Struktura zarządcza
W skład struktury zarządczej spółki S.I.C. wchodzi Zarząd Spółki oraz Zgromadzenie
Wspólników.
Jedynym wspólnikiem spółki jest Pani Roswitha Emilie Schweikert, która posiada 100 %
udziałów o wartości 50 000 zł.

W skład Zarządu spółki w roku S.I.C. w 2020 r. wchodzili:


Marcin Franciszek Bandura– Prezes zarządu



Agnieszka Anna Lisowska- Wiceprezes zarządu
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W Spółce ustanowiona jest także prokura samoistna – Prokurentem w roku 2020 była Pani
Dorota Anna Danielczenko.
Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Spółki w 2020 r.:

MAGAZYN
MEBLOWY I
TRANSPORT

DZIAŁ
HANDLOWY

DZIAŁ IT

ANALIZY

DZIAŁ
ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ
KSIĘGOWOŚCI

KADRY

DZIAŁ DRUKU
DZIAŁ
EKSPORTU
DZIAŁ
DEKORACJI

WINDYKACJA

DZIAŁ
IMPORTU

DZIAŁ
KONTROLI
JAKOŚCI

WZORCOWNIA

2.2.Skróty
Podatnik, Spółka, S.I.C – S.I.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ordynacja podatkowa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
Ustawa o CIT, PDOP - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.)
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Ustawa o PIT; PDOF - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
Ustawa o podatku akcyzowym - ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)
Ustawa o wymianie informacji - ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 343 z późn. zm., dalej jako
ustawa o wymianie informacji)
Ustawa KKS, KKS – ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z
2021 roku poz. 408, dalej jako KKS).

3. Podstawowe założenia Spółki w zakresie funkcji podatkowej
Podstawowym założeniem S.I.C, w zakresie kwestii podatkowych, jest prawidłowe
wywiązywanie się z nałożonych na nią obowiązków podatkowych, w tym w szczególności
płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganym przepisami prawa podatkowego.
Powyższe zobowiązanie Spółka postrzega jako element odpowiedzialnego i profesjonalnego
podejścia do prowadzonej działalności gospodarczej, a związane z tym koszty, nie traktuje jako
obciążenia, ale należny zwrot części zysku do społeczeństwa.
Spółka posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości oraz rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej i pozwalającą na efektywne wykonywanie nałożonych na nią
obowiązków podatkowych.
Struktura organizacyjna jest w miarę potrzeb dostosowywana do aktualnych celów i
realizowanych przez Spółkę zadań.
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Spółka dokłada również starań, aby osoby zaangażowane w rozliczenia podatkowe Spółki,
posiadały wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie
wypełniać powierzone zadania.
Powyższe związane jest zarówno z weryfikacją kandydatów zatrudnianych na poszczególne
stanowiska, jak i zapewnieniem rozwoju kompetencji pracowników już w trakcie pracy na
rzecz S.I.C.
W ramach przyjętego przez Spółkę modelu zarządzania funkcją podatkową część zadań w tym
obszarze może zostać powierzona profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, którego
doświadczenie i zaplecze kadrowe pozwala na prawidłowe i rzetelne wykonywanie usług.

3.1.

Procedury i procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z
przepisów prawa podatkowego

W Spółce funkcjonuje szereg zasad regulujących różne obszary związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, w tym również odnoszących się do prawidłowego wywiązywania
się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
Z uwagi na prostą strukturę organizacyjną, większość procedur funkcjonuje na zasadzie
wypracowanych na przestrzeni lat praktyk postępowania.
Spółka podejmuje działania w celu sformalizowania istniejących procedur, poprzez
wprowadzenie schematów postępowania w zakresie:
- zachowania należytej staranności;
- obiegu dokumentów.
Ponadto Spółka wskazuje, że posiada spisane zasady (polityka) rachunkowości oraz praktyczną
procedurę w zakresie identyfikacji oraz raportowania schematów podatkowych (MDR).
W konsekwencji, podejmowane przez Spółkę działania w zakresie wypełniania funkcji
podatkowej w żadnej mierze nie są przypadkowe, a ich realizacja wynika wprost ze spisanych
procedur lub z wypracowanych i doskonalonych na bazie tych procedur praktyk
postępowania.

str. 8

S.I.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ
UL. ROMANA 40/42, 93-370 ŁÓDŹ, NIP: 7251003838
INFORMACJA O REAIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU 2020

4. Pozostałe informacje
4.1.

Dobrowolnie podjęte formy współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej

Spółka ma na celu utrzymywanie dobrych i długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i
transparentności z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
Spółka dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi i organami Krajowej Administracji
Skarbowej. W oparciu o wzajemny szacunek są budowane pozytywne relacje i prowadzony
jest dialog zorientowany na określony cel.
Spółka stara się osiągnąć pewność prawną w drodze uzyskiwania informacji od właściwych
organów Krajowej Administracji Skarbowej. Spółka odpowiada natychmiast i w odpowiedni
sposób na prośby organów podatkowych.
W okresie trwania roku podatkowego 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym:
a) nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie, o której
mowa w art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1540 ze. zm. dalej: Ordynacja podatkowa);
b) nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego
o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów
dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2200 ze zm.).

4.2.

Informacja odnośnie do realizacji przez S.I.C. obowiązków podatkowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym, o przekazanych do Szefa KAS
informacjach o schematach podatkowych

S.I.C. informuje, że w roku podatkowym 2020 terminowo realizowała wszelkie wynikające z
obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego
obowiązki.
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Spółka nie składała w 2020 r. informacji o schematach podatkowych.

4.3.

Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Spółka nie realizowała w roku 2020 transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Spółka realizowała jedna transakcję z podmiotem powiązanym, o niższej wartości.
Spółka wskazuje ponadto, że wypłacane przez nią wynagrodzenie na rzecz podmiotów
powiązanych odpowiada zasadzie ceny rynkowej (ang. arm’s length principle), opisanej
szczegółowo w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw
wielonarodowych i administracji podatkowych oraz w polskiej ustawie o CIT. Spółka wypełniła
również wszystkie ciążące na niej obowiązki związane ze zrealizowanymi transakcjami
wynikające z przepisów o cenach transferowych.

4.4.

Planowane oraz podejmowane działania restrukturyzacyjne

S.I.C. informuje, że w roku podatkowym 2020 nie planowała ani nie podejmowała działań
restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki
lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Spółka na dzień opublikowania niniejszej informacji nie przewiduje również podejmowania
działań restrukturyzacyjnych o których mowa powyżej.

4.5.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej lub
indywidualnej interpretacji podatkowej

W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej lub indywidualnej interpretacji
podatkowej.
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4.6.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wiążącej informacji
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 S.I.C nie składała wniosków o wydanie wiążącej
informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

4.7.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o 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 i 1747)

Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 S.I.C nie składała wniosków o wydanie
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747 z późn. zm.).

4.8.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o
CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT oraz
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka informuje, że w roku podatkowym 2020 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 o CIT oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10
Ordynacji podatkowej.
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