
INFORMACJA BIALCHEM GROUP SP. Z O.O. O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 
ROK PODATKOWY OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R. 

 
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi realizację obowiązku 
wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).  
 
Bialchem Group Sp. z o.o. (dalej: „Bialchem Group” lub „Spółka”) jest jednym z wiodących 
polskich importerów gazu płynnego propan-butan, nawozów mineralnych oraz węgla 
kamiennego. Poza działalnością w zakresie importu, Bialchem Group zajmuje się również 
sprzedażą i dystrybucją gazu, węgla kamiennego i nawozów mineralnych, zarówno do 
odbiorców zbiorowych, jak i indywidualnych. 
 
Spółka jest podmiotem działającym w strukturze oddziałowej, rozproszonej na terenie całego 
kraju. W każdym z oddziałów realizowana jest sprzedaż towarów handlowych, zarówno 
hurtowa, jak i detaliczna. Z poziomu czterech oddziałów firma jest w stanie zapewnić dostawy 
na terenie całej Polski. 
 
Nadrzędnym celem strategii podatkowej realizowanej przez Bialchem Group jest zgodne z 
prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych, dążenie do 
zgodności ze wszystkimi ustawowymi zobowiązaniami oraz do pełnego ujawniania informacji 
odpowiednim organom podatkowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
Spółka dokłada wszelkich starań by w sposób prawidłowy i terminowy regulować ciążące na 
niej zobowiązania publiczno-prawne oraz wywiązywać się z obowiązków formalno-prawnych. 
 
Dokonywane przez Bialchem Group rozliczenia podatkowe są przeprowadzane zgodnie 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Wysokość zobowiązań 
podatkowych jest ustalana w oparciu o stosowne przepisy prawa i w sposób odzwierciedlający 
rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Płatności na rzecz organów podatkowych 
regulowane są w terminach wynikających z przepisów prawa. Wszystkie transakcje 
realizowane przez Spółkę mają charakter biznesowy i nie są motywowane planowaniem 
podatkowym. 
 
W celu prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, Spółka powierza zadania 
pracownikom i współpracownikom posiadającym niezbędna wiedzę i kompetencje w tym 
zakresie. Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego Bialchem Group korzysta z wypracowanych wewnętrznych praktyk i procesów. 
 

I. Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie  

 
Spółka w swych działaniach dąży do zachowania przejrzystości podatkowej i funkcjonuje 
zgodnie z procesami i procedurami, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 
błędów mogących skutkować powstaniem zaległości podatkowych.  
 



Zarząd Bialchem Group zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy 
wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego. 
Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające 
prawidłowe realizowanie przez Bialchem Group obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. 
 
 

II. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej 

 
W 2021 r. Bialchem Group nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z 
organami Krajowej Administracji Skarbowej. 
 

III. Informacja odnośnie do realizacji przez Bialchem Group Sp. z o.o. obowiązków 
podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Spółka prowadzi księgi podatkowe w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) i zgodnie z wymogami 
określonymi w obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku 
składania deklaracji podatkowych. 
 
Spółka w roku podatkowym 2021 r. realizowała w Polsce obowiązki podatkowe dotyczące 
m.in. takich podatków i opłat jak: 
- podatek od towarów i usług, 
- podatek akcyzowy, 
- podatek dochodowy od osób prawnych, 
- opłata paliwowa, 
- podatek od nieruchomości, 
- podatek od czynności cywilnoprawnych. 
oraz innych wymaganych prawem należności publiczno-prawnych. 
 
Jednocześnie, w ramach ciążących na niej obowiązków Spółka odprowadzała – jako płatnik – 
podatki z tytułu: 
- podatku dochodowego od osób fizycznych 
- podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu podatku u źródła (WHT) 
 
Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje i informacje 
podatkowe w terminach ustawowych. 
 
Pracownicy Spółki na bieżąco analizują zmiany w przepisach podatkowych, dokonują 
weryfikacji posiadanej wiedzy z zakresu tematów podatkowych istotnych do wykonywania 
ciążących na Spółce obowiązków podatkowych, m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach z 
zakresu prawa podatkowego, analizę prasy o tematyce podatkowej, analizę orzecznictwa i 
interpretacji podatkowych. 
 



IV. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej 

 
W 2021 r. Bialchem Group nie przekazywała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach 
podatkowych. 
 

V. Informacja 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 na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 
Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Polski 

 
W 2021 r. Bialchem Group nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi. 
 
VI. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Bialchem Group Sp. z o.o. 

działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 
4 ustawy o CIT 

 
W 2021 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących 
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. 
 
VII. Informacja o złożonych przez Bialchem Group Sp. z o.o. wnioskach o wydanie ogólnej 

interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej 
informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej 

 
Bialchem Group w roku podatkowym 2021 nie składała wniosków o wydanie indywidualnych 
i ogólnych interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji 
akcyzowej. 
 
VIII. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Bialchem Group Sp. z o.o. 

na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  
 
W 2021 r. Spółka nie dokonywała żadnych 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 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 
 


