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O nas 

Interfood Polska sp. z o.o. (dalej „Spółka”, „Interfood”, „my”) należy do Grupy Interfood Holding B.V. 

(dalej „Grupa”, „Grupa Interfood”), będącej wiodącym dostawcą globalnym artykułów mleczarskich, z 

rocznym wolumenem dystrybucji ponad 939.000 ton produktów przetwórstwa mlecznego.  

W roku 2020 Spółka prowadziła działalność w zakresie handlu produktami płynnymi, sproszkowanymi 

oraz tłuszczowymi. Podstawową funkcją podmiotu krajowego było budowanie „pomostu” między Europą 

Wschodnią i Zachodnią, realizowanie dostaw produktów do Grupy oraz wykorzystywanie możliwości 

wynikających z położenia geograficznego i aktualnej koniunktury rynkowej.  

Nasza wizja i najważniejsze zasady  

Jako członek Grupy Interfood, Spółka przyjęła i przestrzega zasad i regulaminów obowiązujących w 

całej Grupie, w tym w obszarze strategii podatkowej Grupy, która podlega systematycznej weryfikacji.  

W swojej działalności Grupa Interfood kieruje się wizją, misją i kodeksem wartości opartym między 

innymi na odpowiedzialnym przywództwie. Przyjęta przez nas polityka podatkowa bazuje na 

fundamencie zasady odpowiedzialnego przywództwa oraz uwzględnia nasze szerzej rozumiane cele 

biznesowe. Zgodnie z Kodeksem Etyki Spółki, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów 

podatkowych w formie ustaw i rozporządzeń, zgodnie z literą, jak i duchem prawa. W Grupie Interfood 

wiodącą rolę odgrywa działalność gospodarcza, a opodatkowanie (polityka podatkowa) wpisuje się w 

uzasadnienie ekonomiczne naszych działań. Grupa Interfood podejmuje planowanie podatkowe 

wyłącznie w sytuacji, w której jest ono zgodne z celami prowadzonej działalności handlowej, 

odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą oraz realizuje treść wszystkich stosownych przepisów ustaw 

i rozporządzeń podatkowych.  

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe zgodnie z wymogami polskiego prawa krajowego 

z uwzględnieniem wszystkich przepisów podatkowych, które mają do niej zastosowanie.  

Współpraca z organami podatkowymi 

Dążymy do utrzymywania solidnych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z organami podatkowymi 

oraz innymi instytucjami w oparciu o zasadę przejrzystości. Z punktu widzenia Grupy, jeśli zgodnie 

z lokalną praktyką możliwe jest uzyskanie pewności [co do kwestii podatkowych], Interfood preferuje 

wnioskowanie o wydanie tego rodzaju uprzedniej opinii. W pełni współpracujemy z organami 

skarbowymi w zakresie kontroli podatkowych oraz udzielamy wyczerpujących i rzetelnych informacji 

w wyznaczonym terminie.   

Spółka przywiązuje dużą wagę do wypełniania wszystkich obowiązków nałożonych przepisami prawa 

podatkowego obowiązującego w Polsce w obszarach takich jak składanie deklaracji podatkowych, 

obowiązki sprawozdawcze, dokonywanie płatności oraz ujawnianie i przekazywanie danych. 

Utrzymujemy otwarte i transparentne relacje z organami skarbowymi. W uzasadnionych sytuacjach 

Spółka podejmuje dialog z administracją skarbową w celu omówienia i rozstrzygnięcia określonych 

zagadnień, ryzyk i wątpliwości co do interpretacji przepisów podatkowych.  

Pozostałe informacje wynikające z art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r., Dz.U. z 2021, 

poz. 1800, dalej „ustawa o CIT”) 

W świetle powyższego, na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, Spółka publikuje informację o 

realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.:  



1. Spółka przyjęła i przestrzegała zasad i regulaminów obowiązujących w całej Grupie, w tym w 

obszarze strategii podatkowej Grupy, która ma zastosowanie do wszystkich podmiotów 

wchodzących w skład Grupy.  

 

2. Spółka poprawnie i terminowo wypełniała obowiązki wynikające z prawa podatkowego w 

odniesieniu do dochodu uzyskanego w Polsce. Spółka powołała wewnętrzny zespół 

odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe. Interfood korzystał również ze wsparcia podmiotów 

trzecich świadczących profesjonalne doradztwo prawne i podatkowe dla potrzeb bieżących 

czynności (zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień oraz w ramach 

przeglądu podatkowego).  

 

3. W roku 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, w szczególności nie uczestniczyła w programie monitoringu 

horyzontalnego, o którym mowa w Dziale IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540, dalej: Ordynacja podatkowa) . Należy jednak wskazać, że 

Spółka znajduje się na liście podmiotów, które prowadzą działalność o największej skali (tj. 

wykazują przychód / obrót netto powyżej  50 mln EUR) i od 2019 roku została włączona do 

Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP) Pierwszego Mazowieckiego Urzędu 

Skarbowego. W związku z tym, Spółka pozostaje w bieżącym kontakcie z urzędnikami 

Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.  

 

4. W roku 2020 Spółka była obowiązana do rozliczenia następujących podatków (jako podatnik 
albo płatnik): podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatek u źródła (WHT), podatek od 
nieruchomości (RET), podatek rolny i podatek leśny. 

 
5. Spółka wypełniała swoje obowiązki podatkowe i odprowadzała podatki w ustawowych 

terminach. Za rok 2020 Spółka zapłaciła CIT w wysokości 1 337 959 PLN.  
 

6. W roku 2020 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej (MDR-

1). Spółka uczestniczyła jednak w następujących uzgodnieniach podatkowych, w odniesieniu 

do których złożono informacje (w roku 2020 albo 2021, dotyczące jednak zdarzeń z 2020 roku): 

jedno uzgodnienie dotyczące podatku dochodowego i podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz jedno uzgodnienie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (w tym ostatnim 

przypadku Spółka złożyła informację MDR-3 w roku 2021).  

 

7. W roku 2020 Spółka zawarła transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 ustawy o CIT, których jednostkowa wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów 

(tj. 6 302 mln PLN) w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. Transakcje te zawarte przez 

Spółkę dotyczyły sprzedaży i zakupu towarów i zostały zawarte z podmiotami z siedzibą w 

Holandii oraz Singapurze. 

 

8. W roku 2020 Spółka uczestniczyła w procesie restrukturyzacyjnym w ramach Grupy Interfood, 

który mógł mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 

powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 polskiej ustawy o CIT.  

 

9. W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie: 

a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej,  

b. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.), 

c. 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 z późn. zm.).  



W roku 2020 Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie 

podatku CIT.  

10. W roku 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w przepisach 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 podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128) oraz w 

obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 

86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT

