Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy
od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
przez BSK Return S.A.
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację obowiązku
wynikającego z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1800, dalej: ustawa CIT).

1. Informacje ogólne o BSK Return S.A.
BSK Return S.A. powstała z dniem 10.10.2007 r. z przekształcenia spółki B.S.K. Return Spółka
z o.o. w spółkę akcyjną. Od tego czasu BSK Return S.A. zarejestrowana jest w Sądzie
Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000290396.
Siedziba spółki znajduje się w Zawierciu 42-400 przy ulicy Towarowej 22.
BSK Return S.A. prowadzi działalność gospodarczą w trzech głównych obszarach:
- handel złomem,
- handel stalą,
- produkcja zbrojeń budowlanych.
Spółka posiada następujące oddziały, punkt skupu złomu oraz filię: Oddział Wrocław, Oddział
Legnica, Oddział Warszawa, Oddział Dalanówek, Punkt Skupu złomu Kraków – do dnia
05.03.2020 r., Filia Ostrowiec Świętokrzyski.
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2. Informacje o stosowanych przez BSK Return S.A. procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Spółka podejmuje niezbędne działania celem wykonywania z należytą starannością obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego, zarówno w roli podatnika jak i płatnika
poszczególnych podatków. BSK Return zatrudnia kadrę o wysokich kwalifikacjach, posiadającą
niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę
obowiązków. Kadra monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego oraz praktyce
organów podatkowych i sądów administracyjnych. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe
wykonywanie zadań z zakresu podatków są pracownicy działu księgowości. Pracownicy są
zobowiązani do znajomości i przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa,
wewnętrznych procedur oraz zarządzeń związanych z wykonywanymi obowiązkami.
Dokumenty zawierające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności stanowią
integralną część umów o pracę. Stały nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji
księgowej dla celów podatkowych oraz nad realizacją obowiązków podatkowych przez Spółkę,
w tym sporządzaniem zestawień i deklaracji podatkowych, sprawuje Główna Księgowa. Główna
Księgowa celem aktualizacji i poszerzania posiadanej wiedzy uczestniczy w wyspecjalizowanych
szkoleniach wyjazdowych, bierze udział w webinarach o tematyce podatkowej oraz w miarę
potrzeby w szkoleniach stacjonarnych. Korzysta również z dostępu do wydawnictwa
podatkowego.

W celu unormowania zasad funkcjonowania wewnątrz struktury BSK Return, sporządzono
formalne procedury w formie zarządzeń. Zarządzenia stanowią dokumenty wewnętrzne BSK
Return S.A. i swoim zakresem obejmują również kwestie związane z prawidłowym
wypełnianiem obowiązków podatkowych precyzując przebieg czynności oraz wskazując osoby
odpowiedzialne, w szczególności w roku 2020 obowiązywały zarządzenia w zakresie weryfikacji
kont kontrahentów (biała lista) oraz statusu kontrahenta jako czynnego podatnika VAT, obiegu
dokumentów związanych z procesem zakupu, korygowania faktur VAT, klasyfikacji towarów
i usług, wytycznych związanych z JPK.
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Celem dodatkowego ograniczenia ryzyka podatkowego BSK Return S.A. korzysta ze wsparcia
radcy prawnego oraz z usług spółki doradztwa podatkowego.

3. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej
BSK Return S.A. stara się prowadzić działalność w sposób zapewniający tworzenie i budowanie
pozytywnych stosunków z organami Krajowej Administracji Skarbowej, który realizowany jest
poprzez terminowe i staranne wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego. W roku podatkowym 2020 BSK Return S.A. nie zidentyfikowała potrzeby
podjęcie dobrowolnej formy współpracy z organami KAS, w szczególności nie była stroną
umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

4. Informacje odnośnie do realizacji przez BSK Return S.A. 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
BSK Return S.A. podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego i terminowego realizowania
wszelkich obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone
zostały przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są
kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy prawa podatkowego oraz regulowane w terminach
z nich wynikających.
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BSK Return S.A. jest zobowiązana z tytułu poniższych podatków:

Podatek

BSK Return S.A.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatnik

Podatek od towarów i usług

Podatnik

Podatek dochodowy od osób fizycznych Płatnik
Podatek od nieruchomości

Podatnik

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatnik
Podatek od środków transportowych

Podatnik

Podatek rolny

Podatnik

Podatek leśny

Podatnik

BSK Return S.A.:
- płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
- weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów – w roku 2020
brak było obowiązku pobrania podatku u źródła,
- w miesięcznych okresach reguluje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT,
w przypadku wystąpienia nadwyżki występuje o zwrot na konto bankowe w terminie 60 dni,
- pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- w ustawowych terminach wpłaca podatek od nieruchomości, podatek od czynności
cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, podatek rolny i leśny.
Deklaracje, w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, do których składania BSK Return
S.A. zobowiązana jest na podstawie przepisów prawa podatkowego, jako podatnik i płatnik, są
składane terminowo.
BSK Return S.A. weryfikuje obowiązki dokumentacyjne związane z cenami transferowymi
a w szczególności złożyła informację o cenach transferowych TPR-C, o której mowa w art. 11t
ust. 1 ustawy o CIT.
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W roku 2020 BSK Return S.A. nie zidentyfikowała żadnych uzgodnień spełniających definicję
schematu podatkowego. W konsekwencji, w związku z brakiem takiego obowiązku, BSK
Return S.A. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5%
sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego BSK Return S.A., w tym
podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
Suma bilansowa aktywów ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego
BSK Return S.A. za rok 2020 wyniosła 199 956 415,65 PLN. Stąd 5% tej wartości stanowi kwotę
9 997 820,78 PLN.
Wśród transakcji zawartych w 2020r. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 ustawy CIT w 2020 r., BSK Return S.A. przeprowadziła 4 transakcje, których wartość
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Transakcje te
obejmowały:
a) zakup złomu od:
- Wtórmet Radzionków Sp. z o.o.
- Euro-Ted Sp. z o.o.
- BOMIS S.A.
b) sprzedaż stali (w tym m.in. pręty żebrowane, walcówka żebrowana, pręty płaskie, walcówka
gładka, pręty zbrojeniowe) do:
- Euro-Ted Sp. z o.o.
- BOMIS S.A.
- Huta Zabrze S.A.
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c) otrzymanie hipoteki pod zabezpieczenie limitów kredytowych od:
- Huta Zabrze S.A.
- Sławomir Bajor
- Anguilla Investment Spółka z o.o.
d) udzielenie poręczenia dla:
- Euro-Ted Spółka z o.o.
- Wtómet Radzionków Spółka z o.o.
- Huta Zabrze S.A.
Do określenia wartości transakcji finansowej w przypadku poręczenia, zgodnie z art. 11l ust. 1
pkt 3 ustawy o CIT, przyjęto wartość sumy gwarancyjnej.

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez BSK Return S.A. działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych
W roku 2020 miało miejsce przejęcie przez BSK Return S.A. spółki "Sabimetal" spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu. Połączenie zostało dokonane w trybie
art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych przez
przeniesienie całego majątku spółki "Sabimetal" Sp. z o.o. do spółki BSK Return S.A. Uchwały
o połączeniu zostały podjęte w dniu 14.07.2020 roku.
BSK Return S.A. posiadała 100% kapitału zakładowego w spółce przejmowanej.

7. Informacje o złożonych przez BSK Return S.A. wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej
BSK Return S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,
o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
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b) interpretacji przepisów prawa podatkowego
BSK Return S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
c) wiążącej informacji stawkowej
BSK Return S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej,
o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
d) wiążącej informacji akcyzowej
BSK Return S.A. nie występowała z wnioskiem 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, z późn. zm.).

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W roku podatkowym 2020 BSK Return S.A. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na
terytoriach lub 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 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10
Ordynacji podatkowej.
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