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1 Doel en reikwijdte van de Informatie 

De Informatie over de gevolgde belastingstrategie voor het boekjaar 2020 wordt 

gepubliceerd zodat OKECHAMP S.A.1 kan voldoen aan de verplichting van artikel 27c van 

de wet van 15 februari 1992 op de vennootschapsbelasting2. 
 

2 Belastingstrategie gevolgd door OKECHAMP in het 
boekjaar 2020 

De belastingstrategie van de Vennootschap is gericht op het goed, behoorlijk en tijdig 

nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit het fiscaal recht. De nakoming van 

publiekrechtelijke verplichtingen en de noodzaak om de betalingen uit dien hoofde aan de 

Staatskist te verrichten worden door de bestuursorganen van de Vennootschap gezien als 

verplichting van de Vennootschap die haar activiteiten op het grondgebied van Polen 

uitvoert. De strategie weerspiegelt de principes waardoor de Vennootschap zich bij haar 

activiteiten laat leiden en de ethische waarden die door haar zijn aangenomen. De 

verantwoordelijkheid voor het opstellen van de belastingstrategie van de Vennootschap 

en het toezicht op de uitvoering ervan wordt gedragen door het Bestuur. 
 

De belastingstrategie zet de belangrijkste doelstellingen van de Vennootschap op het 

fiscaal gebied uiteen en bepaalt de maatregelen voor de uitvoering ervan en een 

algemeen kader voor activiteiten. De belastingstrategie is van toepassing op alle 

belastinggebieden waarin OKECHAMP optreedt als belastingbetaler, inhoudingsplichtige 

of ontvanger. 
 

3 Belastingprocessen en -procedures die door 
OKECHAMP worden gebruikt en vrijwillige vormen van 
samenwerking met de instanties van de Nationale 
Belastingdienst 

 

3.1 Informatie over de processen en procedures die door 
OKECHAMP worden gebruikt om de uitvoering van 
verplichtingen voortvloeiende uit de belastingwetgeving te 
beheren en de goede uitvoering ervan te waarborgen 

De belastingstrategie van OKECHAMP weerspiegelt zich in de procedures die door de 

Vennootschap worden toegepast met betrekking tot de nakoming van haar 

belastingverplichtingen. 

De door de Vennootschap gehanteerde procedures worden regelmatig onderworpen aan 

verificatie en aanpassing aan de veranderingen die zich voordoen binnen en buiten de 

Vennootschap, evenals aan de geïdentificeerde nieuwe risico's als gevolg van het 

opereren in de champignonsector. 
 

De verantwoordelijkheid voor het toezicht op het opstellen en invoeren van nieuwe 

procedures, in het bijzonder die welke voortvloeien uit wijzigingen in de 

belastingwetgeving is belegd bij de Financieel Directeur, die in dit verband samenwerkt 

met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de fiscale afwikkeling van de 

Vennootschap. 
 

1 Hierna ook te noemen de Vennootschap, OKECHAMP. 
2 Wet van 15 februari 1992 op de vennootschapsbelasting (Stb. van 2021, rubriek 1800, gecons. tekst als 
gewijzigd, hierna: de CIT-wet (CIT = Corporate Income Tax). 
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Werknemers van de verschillende afdelingen van de Vennootschap zijn absoluut verplicht 

de aan hen gerichte richtlijnen en gedragsinstructies op te volgen. 
 

De processen en procedures die uit het oogpunt van de bedrijfsvoering van OKECHAMP 
essentieel zijn betreffen: 

 

— principes van het belastingbeleid - dit document beschrijft de regels voor de nakoming 

van verplichtingen met betrekking tot verschillende belastingen, met name CIT 

(vennootschapsbelasting), BTW, PIT (persoonlijke inkomstenbelasting), 

onroerendgoedbelasting en belasting op vervoermiddelen; 

— voorkomen van niet-nakoming van de meldingsplicht voor (grensoverschrijdende) 

fiscale constructies; 

— verificatie van tegenpartijen. 

 
3.2 Informatie over de door de Vennootschap gebruikte vrijwillige 

vormen van samenwerking met de instanties van de Nationale 
Belastingdienst 

De Vennootschap gebruikt alle noodzakelijke vormen bij samenwerking met 

belastingautoriteiten om aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de belastingwetgeving 

naar behoren te voldoen. 

Het Vennootschap verstrekt tijdig aan de belastingautoriteiten fiscale informatie: 

1) waartoe zij op grond van de belastingregelingen verplicht is, 

2) die door de belastingautoriteiten worden verzocht. 
 

4 Het nakomen van belastingverplichtingen en de 
meldingsplicht voor (grensoverschrijdende) fiscale 
constructies aan het Hoofd van de Nationale 
Belastingdienst 

 
4.1 Informatie over het nakomen van belastingverplichtingen door 

de Vennootschap in Polen 

De Vennootschap neemt de nodige maatregelen om naar behoren en tijdig te voldoen 

aan de verplichtingen voortvloeiende uit de belastingwetgeving in Polen, met name: 

− identificeert belastbare feiten; 

− berekent en betaalt de verschuldigde belasting op tijd op de rekening van de 
bevoegde belastingdienst; 

− dient bij de belastingautoriteiten de vereiste belastingaangiften, overzichten, 

opgaven, rapporten en informatie die zij krachtens de belastingwet verplicht is in te 

dienen; 

− stelt de lokale verrekenprijsdocumentatie op, evenals benchmarkonderzoeken en 
nalevingsanalyses; benchmarking 

− monitort transacties uit het oogpunt van de bepalingen van het Belastingwetboek 

betreffende fiscale constructies en meldt afspraken die fiscale constructies vormen 

bij het Hoofd van de Nationale Belastingdienst. 
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In het boekjaar 2020 voldeed de Vennootschap als belastingbetaler aan haar fiscale 

verplichtingen uit hoofde van de volgende belastingen: 

− vennootschapsbelasting; 

− belasting over de toegevoegde waarde; 

− belasting op vervoermiddelen; 

− landbouwbelasting; 

− onroerendgoedbelasting. 

In het boekjaar 2020 voldeed de Vennootschap aan de fiscale verplichtingen van de 

inhoudingsplichtige (ontvanger) met betrekking tot de inkomstenbelasting van natuurlijke 

personen - uit hoofde van de beloningen. Wat de forfaitaire vennootschapsbelasting 

betreft, heeft de Vennootschap alleen IFT-2R-verklaringen ingediend, waarin zij de 

vergoedingen heeft opgegeven die zijn betaald voor immateriële diensten zoals bedoeld 

in art. 21, lid 1, onder 2a) van de CIT-wet. 

 
4.2 Opgave van het aantal informaties over fiscale constructies die 

zijn gedaan aan het Hoofd van de Nationale Belastingdienst 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap bij het Hoofd van de Nationale 

Belastingdienst één informatie over fiscale constructies (MDR-1) ingediend. De 

ingediende informatie betrof de vennootschapsbelasting en de belasting over de 

toegevoegde waarde. 
 

5 Informatie over transacties met verbonden partijen en 
over geplande of uitgevoerde 
herstructureringsactiviteiten 

 
5.1 Transacties met verbonden partijen 

Volgens de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar 2020 bedroeg het 

balanstotaal van de activa PLN 300.332.074,19. 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap twee transacties afgesloten met verbonden 

partijen, waarvan de waarde meer dan 5% van het balanstotaal van de activa bedraagt: 
 

Pos
. 

Aard van de transactie Aard van de tegenpartijen (ingezetene/niet-
ingezetene) 

 

1. 
 

Dienstentransactie 
 

Ingezetene 

 

2. 
 

Goederentransactie 
 

Niet-ingezetene 

 
5.2 Informatie over door de belastingbetaler geplande of 

uitgevoerde herstructureringsactiviteiten 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap twee herstructureringen doorgevoerd: 

1) fusie door overname van de vennootschap Delipro Sp. z o.o.; 
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2) aankoop van een georganiseerd deel van een onderneming van de vennootschap 
PeatCo Sp. z o.o. 

 

De bovengenoemde herstructureringsactiviteiten waren om zakelijke redenen en waren niet 

gericht op belastingontwijking of -ontduiking. 

Behoudens de bovengenoemde herstructureringsactiviteiten heeft de Vennootschap geen 

herstructureringsactiviteiten gepland en uitgevoerd met betrekking tot: 

— fusies; 

— omzetting van een vennootschap in een andere vennootschap; 

— inbreng in een vennootschap in de vorm van een onderneming van een vennootschap 

of een georganiseerd deel van een onderneming van een vennootschap (ook in het 

kader van een splitsing van een vennootschap); 

— aandelenruil, en 

— andere, hierboven niet genoemd, 

die van invloed konden zijn op het bedrag van de belastingverplichtingen van de 

Vennootschap of haar verbonden partijen. 
 

6 Informatie over ingediende aanvragen 

 
6.1 Aanvragen voor een algemene fiscale interpretatie 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap geen aanvragen ingediend voor een 

algemene fiscale interpretatie. 

 
6.2 Aanvragen tot verstrekking van een interpretatie van de 

bepalingen van het fiscaal recht 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap twee aanvragen ingediend voor een individuele 

interpretatie van het fiscaal recht met betrekking tot de bepalingen van de CIT-wet. 

 
6.3 Aanvragen tot verstrekking van een bindende tariefinlichting 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap vier aanvragen ingediend tot verstrekking 

van een bindende tariefinlichting zoals bedoeld in art. 42a van de wet van 11 maart 2004 

op de belasting over de toegevoegde waarde. 

 
6.4 Aanvragen tot verstrekking van een bindende accijnsinlichting 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap geen aanvragen ingediend tot verstrekking 

van een bindende accijnsinlichting zoals bedoeld in art. 7d, lid 1, van de wet van 6 

december 2008 op de accijnsbelasting. 
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7 Informatie over het uitvoeren van 
belastingverrekeningen van de belastingbetaler in 
landen die schadelijke belastingconcurrentie voeren 

In het boekjaar 2020 heeft de Vennootschap geen belastingverrekeningen uitgevoerd in 

gebieden of landen die schadelijke belastingconcurrentie voeren, welke zijn aangegeven 

in de uitvoeringsbesluiten, uitgegeven op grond van art. 11j, lid 2, van de CIT-wet (op de 

vennootschapsbelasting), en op grond van art. 23v, lid 2, van de wet op de persoonlijke 

inkomstenbelasting, en in de aankondiging van de minister bevoegd voor 

overheidsfinanciën, uitgegeven op grond van art. 86a, § 10, van het Belastingwetboek. 

 


