INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
ZA ROK PODATKOWY 2020
SPORZĄDZONA PRZEZ
GOLDENMARK S.A.
na podstawie 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., dalej: „ustawa o CIT”).

I.CEL I ZAKRES SPORZĄDZENIA INFORMACJI
1. Niniejsza informacja została sporządzona w celu wykonania prawnego obowiązku ciążącego na spółce
Goldenmark S.A. (dalej: “Spółka” lub “Podatnik”) na podstawie art. 27c ustawy o CIT.
Na podstawie art. 27c ustawy o CIT:


podatkowe grupy kapitałowe;



podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku
podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku
kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej
wiadomości (zgodnie z art. 27b ustawy o CIT)
są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej
strategii podatkowej za rok podatkowy.
2. Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju
i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:
1. informacje o stosowanych przez podatnika:
a)
procesach
oraz
procedurach
dotyczących
zarządzania
wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie,
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1
pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
3. informacje o:
a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
b) 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 CIT,
4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym,
5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub
procesu produkcyjnego.
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1. Informacje ogólne o Spółce
Goldenmark S.A z siedzibą we Wrocławiu jako firma handlowa - kupuje i sprzedaje metale
szlachetne pod fizyczną postacią (sztabek i monet). Podstawowym produktem sprzedawanym
przez Spółkę jest złoto inwestycyjne (sztabki, monety).
Spółka produkty ze swojej oferty sprzedaje pod postacią fizyczną tzn. sprzedaje (i wydaje) produkt,
jakim jest sztabka bądź moneta (w przypadku metali szlachetnych), a nie np. certyfikat.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem przeważającej działalności
Goldenmark S.A. jest:
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.19.Z), czyli sprzedaż
towarów.
Spółka prowadzi także działalność handlową w sieci Internet, co znajduje również
odzwierciedlenie w Polskiej Klasyfikacji Działalności uwidocznionej w rejestrze przedsiębiorców
- Krajowym Rejestrze Sądowym:
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

2.

Informacje o stosowanych przez podatnika:

a)
procesach
oraz
procedurach
dotyczących
zarządzania
wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie:
Spółka przestrzega wymogów określonych w przepisach prawa podatkowego, zarówno w ramach
krajowego porządku prawnego, unijnego, jak i międzynarodowego. Spółka reguluje terminowo
należne podatki oraz inne obciążenia o charakterze publicznoprawnym. Działania Spółki są
podejmowane w powyższym z dochowaniem należytej staranności przez kadrę o wysokich
kwalifikacjach i wartościach etycznych.
Kwestie podatkowe traktowane są przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności
przedsiębiorstwa, a płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa jest
traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i
wykorzystuje jego zasoby.
Spółka w sposób profesjonalny oraz z zachowaniem pełnej transparentności współpracuje z
organami podatkowymi. Terminowo udziela wyjaśnień w przypadku ewentualnych wątpliwości lub
pytań ze strony organów podatkowych.
Przy planowaniu poszczególnych operacji gospodarczych Spółka nie podejmuje działań
gospodarczych (operacyjnych i inwestycyjnych), które byłyby nieuzasadnione faktycznymi
potrzebami strategicznymi i biznesowymi, a mogłyby prowadzić wyłącznie do uzyskania korzyści
podatkowych.
Przedstawiciele Spółki podejmują działania w celu identyfikacji oraz prawidłowego zarządzania
ryzykiem podatkowym związanym ze zmianami przepisów prawa podatkowego, w szczególności
poprzez bieżące monitorowanie zmian prawa powszechnie obowiązującego oraz poprzez analizę
wykładni przepisów prawa podatkowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów
administracyjnych, interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnych oraz innych wytycznych, w
tym komunikatów publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Spółka posiada także wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
Spółka 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, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

3.

Informacje o realizacji obowiązków podatkowych:



ze względu na rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych Spółka nie była zobowiązana do
uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),



Spółka wpłaciła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w wysokości 145 002
zł,



zapłaciła podatek od towarów i usług (VAT) w łącznej wysokości 371 483 zł,



zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej wysokości 665 290 zł,



ze względu na charakterystykę prowadzonej działalności Spółka nie była zobowiązana do
uiszczenie podatków lokalnych.

4.

Informacja o schematach podatkowych
W roku podatkowym 2020 r. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
żadnych informacji o schematach podatkowych.

5.
Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej:
W ramach niniejszego punktu Spółka przedkłada informację o transakcjach, których przedmiotem
było:


udzielenie przez Spółkę pożyczek,



sprzedaż przez Spółkę towarów,



zakup przez Spółkę towarów,



świadczenie usług depozytu,



zakup przez Spółkę usług pośrednictwa w sprzedaży.

6.
Informacja
o
planowanych
lub
podejmowanych
przez
Spółkę
działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
CIT:
W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika
lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

7.
Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub
wiążącej informacji akcyzowej:
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej
informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

8.
Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółkę na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

