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IZOPANEL Sp. z o.o.
Informacja o strategii podatkowej firmy za rok podatkowy 2021

Art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obliguje miedzy innymi firmy, których obroty w  roku podatkowym 

przekraczają równowartość kwoty 50 mln eur do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy.

1.  INFORMACJE OGÓLNE 

Spółka IZOPANEL jest jednym z czołowych producentów płyt warstwowych w Polsce. Płyty warstwowe mogą być 

stosowane jako ściany obiektów, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, dachy oraz sufity podwieszane w halach 

z dodatkową osłoną (tropikiem). Przy zastosowaniu odpowiednich powłok zewnętrznych (rodzaj blachy lub jej 

zabezpieczenie) mogą zapewniać trwałość w obszarach o dużym zasoleniu (na przykład regiony nadmorskie) lub o dużym 

zanieczyszczeniu przemysłowym. Płyty warstwowe mają zastosowanie jako materiał budowlany w bardzo szerokim 

zakresie: w halach magazynowych, produkcyjnych, mało - i wielkokubaturowych obiektach handlowych, obiektach 

użyteczności publicznej jak sale gimnastyczne, baseny, budynkach rolniczych takich jak obory, kurniki, pieczarkarnie. 

Mogą być stosowane w obiektach służących do przechowywania żywności, w chłodniach, imroźniach. Znajdują 

zastosowanie również w zakładach przetwórstwa spożywczego. Wszędzie tam gdzie wymagana jest czystość, 

właściwości higieniczne nie wpływające na żywność przy kontakcie z płytami oraz odporność na czynniki chemiczne 

towarzyszące procesom produkcji żywności lub też służące utrzymaniu czystości.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego wg stanu na 31.12.2021 r:,

Spółka Izopanel Sp. z o.o. w roku 2021 pierwszy raz w swojej historii prowadzenia działalności zanotowała rekordowe 

obroty w wysokości 275,7 mln zł (czyli powyżej limitu 50 mln euro którym mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych), co zgodnie z przepisami prawa podatkowego, obliguje ją do sporządzania i podawania do publicznej 

wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Udziałowiec Liczba udziałów Wartość udziałów zł Udział (%)

Adam Muzyczuk 3876 3 876 000,00 99,97%

Inne krajowe osoby fizyczne 1 1 000,00 0,03%

Razem 3877 3 877 000,00 100,00%
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2.  INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Spółka Izopanel Sp. z o.o. informuje (na podstawie), że w roku podatkowym 2021 realizowała strategię podatkową, 

której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. 

Spółka w roku podatkowym 2021 realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące 

takich podatków i opłat jak:

• podatek dochodowy od osób prawnych;

• podatek dochodowy od osób fizycznych;

• podatek od towarów i usług;

• podatek od nieruchomości;

• podatek od środków transportu;

• cło;

• inne należności publiczno-prawne m.in. opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska

a) informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka w 2021 roku wpłacała zaliczki na podatek dochodowy 

w  rzeczywistej wysokości (nie stosowała zaliczek uproszczonych), w ustawowych terminach. 

Spółka sprzedaje produkty, z których część ujęta jest w wykazie produktów w załączniku nr 15 (tzw. produkty i  usługi 

wrażliwe) do ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 108a – przy transakcjach z udziałem tych towarów 

udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł ma zastosowanie 

obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – co ma swoje konsekwencje zarówno dla sprzedawcy jak i kupującego. 

Spółka „zaszyła” ten obligatoryjny mechanizm w użytkowany system ERP, który w zaawansowany sposób oznacza 

te transakcje w ewidencjach księgowo-podatkowych oraz transakcjach bankowych. W ramach kontroli sprawdzamy 

z poziomu systemu informatycznego: istnienie kontrahenta i jego reprezentantów w GUS (a dodatkowo poza systemem 

w KRS oraz CEDiG), status kontrahenta w podatku VAT – krajowym oraz dla potrzeb VAT UE, istnienie rachunku 

bankowego kontrahenta na tzw. białej liście. 

Spółka dokonuje zakupu surowców, z których część również znajduje się pod obligatoryjnymi zasadami mechanizmu 

podzielonej płatności. Spółka dokonuje płatności zgodnie z zasadami metody podzielonej płatności obligatoryjnie 

w  ramach zakupów objętych tym obowiązkiem oraz w przeważającej części do transakcji nieobjętych tym mechanizmem, 

w tym również dla kwot nieprzekraczających progu 15.000zł. 

Spółka dokonuje importu części surowców spoza terenu Unii Europejskiej, korzysta w tym wypadku z profesjonalnych 

Należne i opłacone rodzaje podatków za rok 2021 w mln zł

podatek VAT 18,009

podatek CIT 6,572

podatek PIT 1,006

podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, od środków transportu) 0,303

cło 0,064
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agencji celnych, korzystając z ich profesjonalnego doświadczenia, w ramach należności celno-podatkowych związanych 

z ich importem na teren UE. 

Spółka prowadzi księgi podatkowe w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z wymogami określonymi 

w  obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku składania deklaracji podatkowych, 

w  rozumieniu Ordynacji podatkowej. 

Pracownicy Spółki na bieżąco monitorują zmiany w przepisach podatkowych, dokonują bieżącej aktualizacji posiadanej 

wiedzy podatkowej niezbędnej do prawidłowego wykonywania ciążących na Spółce obowiązków podatkowych, m.in. 

poprzez systematyczny udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, analizę prasy bieżącej i orzecznictwa 

podatkowego.

b) informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej,

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej.

c) 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,

Spółka w roku podatkowym 2021 nie przekazywała Szefowi krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych.

d) informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, 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,

Spółka w sprawozdaniu za rok obrotowy 2021 wykazuje sumę bilansową w wysokości 135,791 mln zł, stąd wskaźnik 5% 

sumy bilansowej spółki określa wartość 6.789.550 zł.

Spółka w roku 2021 realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ustawy o CIT, jednak wartość tych 

transakcji w trakcie roku 2021 nie przekroczyła równowartości wskaźnika tj. kwoty 6.789.550 zł w związku z czym 

transakcje te nie podlegają odrębnemu ujawnieniu poza ich obligatoryjnemu wykazaniu w sprawozdaniu finansowym 

Spółki za rok 2021 jako transakcje z jednostkami powiązanymi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

e) informacje o 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  ,

Spółka w roku 2021 i kolejnych 12 miesiącach nie planowała i nie podejmowała takich działań.

f) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

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

Spółka w roku 2021 nie składała takich zapytań.

f.b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
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Spółka w roku 2021 nie składała takich zapytań.

f.c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

Spółka w roku 2021 nie składała takich zapytań.

f.d) 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.),

Spółka w roku 2021 nie składała takich zapytań.

g) 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.

Spółka w roku 2021 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o CIT 

i na podstawie ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym 

na podstawie Ordynacji podatkowej.


