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Wstęp
Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Goodvalley Agro S.A. (dalej: „Goodvalley
Agro” lub „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).
Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku
podatkowym 2020.

I.

Informacje ogólne
1. Informacje o Spółce

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS0000103018, posiada NIP 8430007859 oraz nr REGON 77089170600000 i
prowadzi działalność gospodarczą pod adresem Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo.
Spółka rozpoczęła działalność w Polsce w 1994 r. pod nazwą Poldanor S.A. W roku 2018, w
wyniku zmiany rebrandingu Spółka przyjęła używaną obecnie nazwę Goodvalley Agro S.A.
Produkowane przez Spółkę produkty dostarczane są przede wszystkim na rzecz podmiotów
powiązanych oraz sporadycznie do innych podmiotów, znajdujących się zarówno na terenie
Polski, jak i za granicą.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest Chów i hodowla świń (PKD 01.46.13.Z).
W swojej działalności Spółka skupia się na promowaniu idei zrównoważonego rolnictwa
poprzez redukowanie wytwarzanego śladu węglowego do minimum – także z pomocą nowych
technologii. Aby jak najbardziej ograniczyć swój wpływ na środowisko naturalne, Spółka
wprowadza zasady tzw. rolnictwa precyzyjnego, wykorzystując m.in. drony do
przeprowadzania zabiegów kultywacyjnych na polach, a także optymalizujące trasy maszyn
rolniczych na polu za pomocą GPS. Dodatkowo, dzięki wychwytywaniu metanu w posiadanych
przez Spółkę biogazowniach, Spółka neutralizuje całkowicie swój ślad węglowy powstający w
trakcie procesu hodowlanego oraz produkcyjnego Spółki i liczony w ekwiwalencie dwutlenku
węgla, (CO2-e), uzyskując nawet wartość emisji netto na poziomie ujemnym. Podobnie jak
inne przedsiębiorstwa w Grupie Goodvalley, w swoich działaniach Spółka realizuje misję „od
pola do stołu”, polegającą na samowystarczalnej, ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie
produkcji wieprzowiny.
2. Cele strategii podatkowej Spółki
Celem strategii podatkowej Goodvalley Agro jest zapewnienie prawidłowego wypełniania
obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego. Należy także
podkreślić, że realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz uiszczanie należności z tego
tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako istotny obowiązek
wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wynika to z
przyjętej biznesowej strategii, która zakłada prowadzenie działalności gospodarczej w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny, m.in. poprzez troskę o środowisko, społeczność lokalną czy
też wywiązywanie się z publicznoprawnych obowiązków Spółki.
Wypełnianie obowiązków związanych z prawem podatkowym jest zapewnione poprzez
podejmowane przez Zarząd oraz kierownictwo Spółki działania, obejmujące m.in.:
•
•

nadzór nad prawidłowością dokonywanych rozliczeń podatkowych, w tym przez
zapewnienie odpowiednich procesów podatkowych;
delegację obowiązków w tym zakresie osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i
kompetencje;
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•

•
•

podkreślanie istotności weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych; w
szczególności pod względem ich rzetelności gospodarczej, a także miejsca siedziby i
prowadzonej działalności gospodarczej,
poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego w celu
prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych na Spółkę,
w przypadku innych niż standardowe transakcji o materialnym wpływie na działalność
Spółki – podejmowanie decyzji mających na celu ograniczanie ryzyka podatkowego
poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymieniona wyżej strategia podatkowa podlega regularnym przeglądom przez wyznaczonych
pracowników Działu Księgowości Spółki i jest dostosowywana do zmian zachodzących w
otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z
prowadzenia działalności.
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II.

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej
1. Cele gospodarcze i podatkowe Spółki

W swoich działaniach, Goodvalley Agro dąży do osiągnięcia pozycji przyjaznego środowisku
producenta i hodowcy trzody chlewnej, a także lidera w dziedzinie zrównoważonego,
innowacyjnego rolnictwa w Europie, zgodnie z ogólnogrupową misją „od pola do stołu”. Cel
ten realizowany jest przede wszystkim poprzez stworzenie samowystarczalnego modelu
działalności gospodarczej, polegającego na rezygnacji z outsourcingu na każdym etapie
hodowli zwierząt oraz upraw zbóż. Przykładami podejmowanych działań mogą być:

•
•
•
•

bezorkowa uprawa pól – zapobiegająca uwalnianiu tlenku azotu (gazu cieplarnianego)
podczas orki;
zlokalizowanie zakładów produkcyjnych i gospodarstw blisko siebie, co przekłada się
na ograniczenie koniecznego transportu;
stosowanie dronów do przeprowadzania precyzyjnych zabiegów kultywacyjnych na
polach, tylko w miejscach, które tego wymagają;
optymalizacja ścieżek roboczych maszyn rolniczych na polu za pomocą GPS.

Opisany powyżej model działalności pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a
także na całkowitą kontrolę jakości końcowych produktów.
Dodatkowo, kwestiami priorytetowymi dla Goodvalley Agro są efektywna współpraca z
podmiotami powiązanymi, bezpieczeństwo zatrudnionych przez Spółkę pracowników oraz
transparentność wszystkich etapów chowu zwierząt i upraw rolnych.
Powyższe zasady mają również przełożenie na obszar podatkowy.
Goodvalley Agro prowadzi działalność rolniczą skupiającą się na tworzeniu
samowystarczalnego modelu biznesowego oraz na ochronie środowiska naturalnego,
jednocześnie starając się osiągnąć wysoką efektywność prac. W złożonym, dynamicznym
środowisku rynkowym, w którym funkcjonuje Spółka, istotnym jest uniknięcie niezamierzonych
konsekwencji podatkowych, którymi mogą być, przykładowo, kary finansowe lub podwójne
opodatkowanie. Planując swoje działania w zakresie działalności rolniczej, ale również innej
niż rolnicza, Spółka bierze pod uwagę konsekwencje podatkowe dokonywanych z
kontrahentami oraz podmiotami powiązanymi transakcji.
Podkreślić należy fakt, że Goodvalley Agro nie angażuje się w planowanie transakcji lub
struktur o charakterze sztucznym, niezwiązanych z biznesem lub których wyłącznym celem
jest obniżenie ponoszonych ciężarów podatkowych. Będąc podmiotem, dla którego
priorytetem jest odpowiedzialność społeczna, Spółka wywiązuje się ze swoich zobowiązań
podatkowych, przyczyniając się tym samym do rozwoju regionu, w którym funkcjonuje. Co do
zasady, Goodvalley Agro:
•
•
•
•

składa deklaracje i informacje podatkowe, a także reguluje zobowiązania podatkowe,
w rzetelny i terminowy sposób,
w swoich działaniach, każdorazowo stosuje się do obowiązujących przepisów prawa
podatkowego,
na bieżąco monitoruje wprowadzane w przepisach prawa podatkowego zmiany, a
także
dostosowuje obowiązujące procesy, praktykę i procedury wewnętrzne do
zidentyfikowanych, istotnych zmian w przepisach prawa podatkowego,
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•
•

podejmuje działania umożliwiające jej realizację nałożonych na nią obowiązków w jak
najbardziej przejrzysty i efektywny sposób,
stosuje spójne, jednolite standardy określone na poziomie Grupy.
2. Zarządzanie ryzykiem podatkowym w Spółce

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dąży do minimalizacji ryzyk
związanych z nieodpowiednim wywiązaniem się z nałożonych na nią obowiązków
podatkowych. Goodvalley Agro dochowuje starań by skutki podatkowe podejmowanych przez
nią przedsięwzięć były prawidłowo ocenione, a należne podatki – zapłacone w odpowiednim
terminie.
Jednym z najistotniejszych obowiązków Spółki jest zarządzanie ryzkiem podatkowym. W
przypadku identyfikacji ryzyka podatkowego lub karnoskarbowego Główna Księgowa zwraca
się do Kierownika ds. Finansowych lub do Dyrektora Finansowego, który podejmuje decyzję
co do podjęcia działań w tym zakresie. W razie wysokiego poziomu ryzyka, sprawa
przedstawiana jest Zarządowi Spółki.
Dodatkowo, w Spółce odbywają się także na bieżąco konsultacje wewnętrzne pomiędzy
pracownikami Działu Księgowego a Główną Księgową. W ramach tych konsultacji
podejmowane są między innymi decyzje dotyczące konkretnych sposobów ograniczenia
ryzyka podatkowego oraz konieczności zaangażowania zewnętrznego doradcy podatkowego.
W swojej dotychczasowej praktyce, Goodvalley Agro ograniczała ryzyka podatkowe m.in.
poprzez:
•
•
•
•

uzyskanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
raportowanie schematów podatkowych,
wystąpienie z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej,
uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła od dywidendy.

Czynności, poprzez które Spółka realizuje cel minimalizacji ryzyka podatkowego obejmują
także:
•
•
•
•
•

zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i personalnego,
powierzenie niektórych rozliczeń podatkowych wyspecjalizowanym zewnętrznym
podmiotom,
zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej personelu odpowiedzialnego
za rozliczenia podatkowe,
dokonywanie wewnętrznych oraz zewnętrznych przeglądów rozliczeń podatkowych,
bieżącą współpracę z doradcami podatkowymi.

Istotnym obszarem z perspektywy Spółki są zagadnienia związane z cenami transferowymi, w
związku z tym podejmowane są działania mające na celu bieżące monitorowanie poziomu cen
sprzedawanych towarów na rynku oraz weryfikowanie warunków zastosowanych w
transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółka posiada także dokumentacje cen
transferowych, obejmujące również analizy danych porównawczych, mające na celu
potwierdzenie rynkowego charakteru każdej z transakcji zawieranych z podmiotami
powiązanymi.
W rozliczeniach podatkowych, Goodvalley Agro korzysta ze zwolnień podatkowych
przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, w szczególności ze zwolnienia z
opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. W tych
obszarach, Spółka dochowuje należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania
ze zwolnień i dokonywaniu rozliczeń oraz monitoruje zmiany przepisów prawa podatkowego,
jak również orzecznictwo sądów i organów podatkowych dotyczące kwestii zwolnień
podatkowych.
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Dodatkowo, w związku z prowadzoną działalnością rolniczą o szerokiej skali, kolejnym
kluczowym obszarem podatkowym jest obszar podatków i opłat lokalnych, w szczególności
dotyczy to podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Spółka posiada bowiem liczne
lokalizacje, w których prowadzi działalność rolniczą, które muszą posiadać niezbędną
infrastrukturę – nieruchomości oraz urządzenia pozwalające na efektywną produkcję rolną. W
związku z tym, Goodvalley Agro podejmuje szereg czynności mających na celu prawidłowe
wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ww. podatków oraz posiada odpowiedni
proces podatkowy pozwalający na zminimalizowanie ryzyk w tym obszarze.
Za praktyczne przykłady mechanizmów służących minimalizacji ryzyka podatkowego w tym
zakresie są następujące czynności:
•
•

•
•

monitorowanie odpowiednich stawek podatkowych;
bieżący kontakt z właściwymi organami podatkowymi w celu wyjaśniania wszelkich
wątpliwości związanych z wyliczeniem, deklarowaniem lub zapłatą podatków
lokalnych;
prowadzenie rejestru nieruchomości i aktualizowanie go w razie potrzeby;
sprawna komunikacja między poszczególnymi osobami w ramach różnych działów w
celu zapewnienia efektywnego przepływu informacji niezbędnego do poprawnego
skalkulowania i zadeklarowania wymienionych wyżej podatków.
3. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego:
Przebieg organizacji procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego w Spółce obejmuje następujące czynności:
1) Z zasady, Dyrektor Finansowy Spółki, wraz z Kierownikiem ds. Finansowych, sprawuje
nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
2) Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy przede
wszystkim do Głównej Księgowej, która koordynuje prace Działu Księgowości oraz
podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z kwalifikacją prawnopodatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych.
3) Główna Księgowa odpowiada samodzielnie za realizację niektórych obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego, natomiast inne obowiązki są
realizowane przez wyznaczonych pracowników Działu Księgowości.
4) Dodatkowo, za obowiązki podatkowe w zakresie podatku PIT odpowiadają pracownicy
Działu Kadr.
5) Ponadto, za obowiązki związane z podatkiem od nieruchomości, podatkiem od
środków transportu oraz rozliczenia celne odpowiadają poszczególne Działy Spółki i
wyznaczeni pracownicy.
6) Kalkulacje podatkowe dokonywane są w terminach ustawowych (w zależności od
rodzaju podatku) przez dedykowanych pracowników Działu Księgowości oraz innych
Działów zaangażowanych w rozliczenia na podstawie zweryfikowanych dokumentów
źródłowych oraz informacji pochodzących z systemów księgowych.
7) Za złożenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłatę
podatku z zachowaniem terminu ustawowego odpowiadają (w zależności od rodzaju
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podatku) Główna Księgowa, wyznaczeni pracownicy Działu Księgowości lub
wyznaczeni pracownicy innego Działu.
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej
zapłaty należności publicznoprawnych.
Dodatkowo, dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji
podlegają archiwizacji zgodnie z wdrożoną w Spółce instrukcją w tym zakresie, co najmniej do
momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
b) Stosowane procedury
W Goodvalley Agro obowiązują instrukcje mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się
przez poszczególne Działy z przypisanych im obowiązków - między innymi tych wynikających
z przepisów prawa podatkowego - w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.
Goodvalley Agro wprowadziła także procedurę w zakresie identyfikacji schematów
podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych – MDR. Spółka
posiada również ugruntowaną praktykę w zakresie rozliczeń podatkowych, uwzględniającą
podział obowiązków między pracowników poszczególnych jednostek merytorycznych.
4. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

formach

Co do zasady, Spółka podejmuje dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi w
celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, obejmujące m.in. bieżącą i terminową komunikację z urzędem skarbowym w
celu adresowania zapytań urzędu oraz pism, uzyskiwanie interpretacji indywidualnych czy też
opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła,
W 2020 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie opinii o stosowaniu przez Spółkę zwolnienia z
poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od należności, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT. W wyniku ww. złożonego wniosku, Spółka otrzymała
pozytywną opinię wydaną przez administrację skarbową.

III.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie
przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczególności:
•
•
•
•
•

identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych,
kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu
skarbowego,
składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania
oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze,
monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o
schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat
podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących
podatków:
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•
•
•
•
•
•
•
•

podatku dochodowego od osób prawnych;
podatku rolnego;
podatku leśnego;
podatku od środków transportowych;
podatku od nieruchomości;
podatku od towarów i usług (VAT);
cła;
podatku akcyzowego.

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu
następujących podatków:
•
•

podatku dochodowego od osób fizycznych;
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
1. 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 niebędącymi
polskimi rezydentami podatkowymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020 suma bilansowa aktywów wyniosła
758 794 tys. zł
W roku 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:
Lp.
1.

Charakter transakcji
transakcja towarowa

Podmiot
Goodvalley Sp. z o.o.

sprzedaż

Rezydent

2. 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 4
W roku 2020 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.
3. Informacje o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których
dotyczą
W roku 2020 Spółka dokonała zgłoszenia dwóch schematów podatkowych. Oba dotyczyły
podatku dochodowego od osób prawnych. Dla każdego z nich, Goodvalley Agro otrzymała
numer schematu podatkowego:
•

•

MDR7132634/20, na podstawie danych przekazanych w dniu 6 października 2020 r. w
dokumencie "MDR-1 - Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art.
86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa", oraz
MDR7023122/20, na podstawie danych przekazanych w dniu 21 września 2020 r. w
dokumencie "MDR-1 - Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art.
86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa".
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IV.

Informacje o złożonych wnioskach
1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a
§ 1 Ordynacji podatkowej

W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej
2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której
mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa
W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów
prawa podatkowego.
3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy o podatku od towarów i usług.
W roku 2020 Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej w
zakresie klasyfikacji towaru.
4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d
ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

V.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową.
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