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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2021 ROK 

 

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami 

Hutniczymi CENTROSTAL Spółka Akcyjna („CENTROSTAL SA”) dotyczącego publikacji 

informacji o realizowanej strategii podatkowej określonego w art. 27c ustawy o CIT .  

Informacje o CENTROSTAL SA i główne założenia strategii podatkowej na 2021 rok 

Firma Centrostal S.A.  jest niekwestionowanym liderem regionu południowo-wschodniego 

w handlu hurtowym wyrobami hutniczymi. Jesteśmy filarem świętokrzyskiego budownictwa, 

które wspieramy bogatym asortymentem wysoko jakościowej stali konstrukcyjnej w tym 

również zbrojeniowej. Zaopatrujemy wszystkie gałęzie przemysłu, które do produkcji 

wykorzystują stal.  

Centrostal S.A. to jedna z najstarszych firm w województwie świętokrzyskim. Powstała ona 

ponad 70 lat temu. W 1948 roku w Kielcach został utworzony Punkt Sprzedaży Żelaza i Stali, 

który po pięciu latach został przekształcony w samodzielne przedsiębiorstwo państwowe 

o nazwie Kieleckie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych. Od 1982 roku nazwa firmy 

brzmi Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi Centrostal. W 1996 roku nastąpiło 

przekształcenie w spółkę akcyjną.  

Razem z nazwą zmieniała się sama firma, w miarę wzrostu zapotrzebowania na wyroby 

hutnicze rozszerzał się nasz asortyment. W swojej branży zawsze staraliśmy się być wzorem 

dla innych przedsiębiorstw. Dzięki wysokiej jakości i ilości produktów oraz dyscyplinie 

świadczonych usług, Centrostal jest uznaną firmą handlową utrzymującą kontakty z klientami 

oparte na zaufaniu i satysfakcji. Sprzedajemy swoim odbiorcom wyroby zgodne z ich 

oczekiwaniami. Nasz cel zawsze jest ten sam – bycie profesjonalnym dostawcą wyrobów 

hutniczych.  

Główna siedziba firmy do kwietnia 2022r znajdowała  się w stolicy regionu świętokrzyskiego. 

Obecnie jest to miasto Warszawa. Wraz z rozwojem firmy otwieraliśmy kolejne oddziały. 

Powstały one w Kielcach, Pabianicach, Radomiu, Rzeszowie i Sandomierzu. Dla zapewnienia 

wysokiej jakości oferowanych towarów większość naszych powierzchni stanowią magazyny 

kryte. Dla zabezpieczenia szerokiej oferty handlowej oraz produkcji prefabrykatów 

do zbrojenia betonu na magazynach posiadamy ponad 20 tysięcy ton stali. 

  Centrostal S.A. zatrudnia obecnie około 200 osób, a naszym pracownikom zapewniamy 

podnoszenie kwalifikacji oraz ich rozwój. 

W każdym naszym Oddziale oferujemy swoim klientom wyjątkowo szeroki wachlarz wyrobów 

hutniczych, zarówno ze stali zwykłej jak i jakościowej, a w tym: pręty walcowane, ciągnione, 

żebrowane, blachy gorącowalcowane, zimnowalcowane i ocynkowane, rury bez szwu 

i ze szwem, kształtowniki gorącowalcowane i zimnogięte.  

 

Świadczymy również usługi produkcji elementów zbrojeń budowlanych. Jesteśmy w stanie 

wykonać każde zbrojenie zgodne z dostarczoną dokumentacją. 



 
Dodatkowo do dyspozycji klienta posiadamy własny transport samochodowy, przy pomocy 

którego możemy zagwarantować terminową dostawę zamówionego towaru bezpośrednio 

na plac budowy.  

W naszych działaniach kierujemy się żelaznymi zasadami. Pracujemy efektywnie i szanujemy 

czas naszych klientów. Dla nich jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe propozycje, a dążenie 

do pełnej satysfakcji klientów poprzez perfekcyjną obsługę po wysoką jakość towarów i usług  

jest celem nadrzędnym dla pracowników i kierownictwa naszego przedsiębiorstwa.  

Aktywnie poszukujemy nowych rozwiązań i możliwości współpracy przynoszącej obopólne 

korzyści. Zamówienia realizujemy terminowo i dotrzymujemy warunków umów. Nie 

zapominając o naszej tradycji i korzeniach rozwijamy także nasze kontakty handlowe w całej 

Europie. Przede wszystkim jednak stosujemy przejrzyste i uczciwe reguły prowadzenia 

działalności rynkowej, które zawsze są zgodne z prawem, zasadami uczciwej konkurencji 

i etyką biznesu.  

 

Działalność Przedsiębiorstwa  opiera się na rzetelności w zarządzaniu podatkami. 

CENTROSTAL SA przestrzega przepisów podatkowych i interpretuje je w taki sposób, aby 

odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami zarządzać ryzykiem podatkowym, a także aby 

zachować najwyższe możliwe standardy zarządzania ryzykiem i ważne dla Przedsiębiorstwa 

wartości etyczne. Przedsiębiorstwo w pełni respektuje społeczną odpowiedzialność swojej 

działalności, w tym obowiązek płacenia podatków w Polsce, który stanowi istotny wkład w 

sytuację gospodarczą i społeczną Polski. Realizując funkcję podatkową CENTROSTAL SA 

kieruje się zasadą regulowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych proporcjonalnie 

do osiąganych zysków,  w tym w szczególności prawidłowe (w prawidłowej wysokości i trybie) 

oraz terminowe deklarowanie podstaw opodatkowania i uiszczanie należności podatkowych.  

 

Przy wypełnianiu obowiązków podatkowych CENTROSTAL SA przestrzega szeregu zasad, 

w tym w szczególności do:  

− podejmowania działań w oparciu o przesłanki ekonomiczne, z uwzględnieniem możliwości 

skorzystania z ulg i zwolnień przewidzianych przez ustawodawcę w sposób zgodny z ich 

celem;  

− interpretacji przepisów podatkowych zgodnie z intencją ustawodawcy i ich uzasadnieniem 

ekonomicznym;  

− bieżącego monitoringu nowelizacji przepisów podatkowych, które dotyczą CENTROSTAL 

SA i wdrażania niezbędnych rozwiązań umożliwiających dostosowanie systemów, procesów 

i  procedur do tych zmian; 

 − identyfikacji ryzyk podatkowych (wynikających z przyczyn zewnętrznych jak i wewnętrznych) 

i podejmowania środków mających na celu ich eliminację;  

− zasięgania zewnętrznych porad w razie powstania istotnych wątpliwości co do treści 

przepisów;  

− dokumentowania wykonania transakcji na potrzeby realizacji obowiązków podatkowych; 



 
 − przestrzegania wewnętrznych procedur mających na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji obowiązków podatkowych;  

− archiwizacji dokumentacji podatkowej do upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego; 

 − stosowania zasady należytej staranności w wykonywaniu obowiązków podatkowych, 

mającej na celu ograniczenie wystąpienia błędów w rozliczeniu podatków;  

− zatrudniania pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 

w zakresie prawa podatkowego i zapewnienia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi; 

 

 Realizacja strategii podatkowej CENTROSTAL SA w 2021 roku  

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. („rok podatkowy”), 

CENTROSTAL SA:  

1)wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

posiada własne procedury i procesy które umożliwiają jej wykonanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewnienia ich prawidłowego wykonania. 

W tym celu Spółka posiada i realizuje procesy oparte na własnym doświadczeniu i codziennej 

praktyce, jak również wdraża pewne sformalizowane procedury postępowania. W zakresie 

codziennej praktyki Spółka stosuje miedzy innymi procesy dotyczące: 

- należytej staranności – przed nawiązaniem stosunków handlowych z kontrahentami 

sprawdzane są podstawowe dane kontrahentów pod kątem zgodności z obowiązującymi 

wymogami podatkowymi. Proces ten pozwala na weryfikację wiarygodności kontrahenta, 

występowania rachunku bankowego na białej liście, czy też sprawdzenia czy kontrahent jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W zakresie realizowania usług niematerialnych 

dokonywana jest szczegółowa weryfikacja dotycząca ww. usług. 

Ponadto Spółka wdrożyła własne zasady i procedury dotyczące: 

- procedura sprzedażowa, 

- zasady przyjmowania i realizowania reklamacji, 

- zasad korzystania z samochodów służbowych i rozliczenia wydatków samochodowych, 

- inwentaryzacji zapasów, 

- procedura przyjmowania i likwidowania środków trwałych i wyposażenia, 

- archiwizacji dokumentów . 

Obowiązki podatkowe są wypełniane przez odpowiedzialnych i wykwalifikowanych 

pracowników Spółki. Zapewniają przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa podatkowego. 

Ważną rolę w tym zakresie odgrywa również współpraca Spółki z biegłymi rewidentami 

oraz doradcami podatkowymi. 

 

 



 
2) nie uczestniczył w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej,  

 

3) terminowo i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą realizował poprawnie wszystkie obowiązki 

podatkowe wynikające z ustaw podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za 2021 rok zostały 

złożone, a wynikające z nich zobowiązania podatkowe uregulowane. 

4) spółka w 2021r nie zidentyfikowała uzgodnień spełniających definicję schematu 

podatkowego i w związku z tym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

żadnej informacji o schematach podatkowych;  

5) spółka w 2021r nie przeprowadzała transakcji z podmiotami powiązanymi, 

6) spółka w 2021r nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, ani nie planuje ich 

w przyszłości. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i ekonomiczny, 

nie są motywowane uzyskaniem korzyści podatkowych, 

7) nie występował z wnioskami o wydanie:  

− ogólnej interpretacji podatkowej o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;  

− wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT;  

− wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym;  

8) nie złożył wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa 

art. 14b Ordynacji podatkowej.;  

9) nie dokonywał 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 oraz − art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz  w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 

podatkowej. 
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