
 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez  
Roto Frank Okucia Budowlane sp. z o.o. w 2021 r. 

 
ROTO Frank Okucia Budowlane sp. z.o.o. (dalej: Spółka) jest częścią Grupy ROTO. 
 
Spółka zajmuje się dystrybucją, głównie na terenie Polski, produktów Grupy Roto (głównie okuć 
budowlanych). Spółka została utworzona w 1995 r. i stopniowo stała się centralą obsługi  
i zaopatrzenia dla krajów Europy Północno-Wschodniej, w tym dla: Białorusi, Ukrainy, Litwy, 
Łotwy i Estonii.  
 
Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność,  
w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją 
podsumować w następujący sposób: 

 Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem 
odpowiednich przepisów międzynarodowych, 

 za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Główny księgowy podmiotu 
powiązanego, do którego outsourcowano część funkcji podatkowej, Dyrektor ds. 
Kontrolingu oraz w ograniczonym zakresie również Kierownicy poszczególnych działów 
operacyjnych, 

 kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były rozwiązywane poprzez stosowanie się do 
wypracowanych metodyk działania zgodnie z wdrożonym w ramach Grupy Systemu 
Kontroli Wewnętrznej – IKS oraz z wykorzystaniem procedury z zakresu WHT; 

 realizacja procesów podatkowych występujących w Spółce była zabezpieczana przez 
pracowników posiadających wiedzę i kompetencje adekwatne do realizowanych zadań; 

 pracownicy działu księgowego podmiotu powiązanego, do którego outsourcowano część 
funkcji podatkowej posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe 
realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.  
Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Spółka zapewniała 
personelowi operacyjnemu szkolenia w niezbędnym zakresie – gdy zachodziła taka 
potrzeba; 

 w realizacji funkcji podatkowej personel Spółki korzystał również  
z pomocy ekspertów będących podmiotami zewnętrznymi, w tym: doradców 
podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów; 

 nie były realizowane szczególne dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją 
Skarbową. 

 
Nie zostały zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
  



 

 

W 2021 r. Spółka: 

 nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych; 

 była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość 
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego  
w następującym zakresie: 

 sprzedaży (678 003,32 PLN), 

 zakupów (237 290 803,58 PLN), 

 należności handlowe (63 433,54 PLN), 

 należności pozostałe (finansowe i inne) (13 242 072,62 PLN), 

 zobowiązania handlowe (15 101 670,60 PLN), 

 nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby 
wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych 
jednostek powiązanych; 

 złożyła wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego 
z zakresu tzw. cash poolingu oraz podatku u źródła (WHT); 

 nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, wiążących 
informacji stawkowych lub wiążących informacji akcyzowych; 

 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz w unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii 
Europejskiej. 

 
Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587). 
 


