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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy
2020

Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku Soudal Manufacturing Sp. z o.o.
nałożonego przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020,
poz. 1406 ze zmianami).
1. Wprowadzenie
Zgodnie z wytycznymi Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego Strategia podatkowa
obejmuje katalog formuł decyzyjnych obejmujących cele oraz środki umożliwiające
prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki.
2. Planowanie podatkowe
Soudal Manufacturing planuje działania i realizuje zobowiązania publicznoprawne, w tym
wynikające z obowiązków podatkowych, stosując następujące zasady:
1) przestrzeganie przepisów prawa,
2) zachowanie uczciwości i przejrzystości działań,
3) etyczna postawa spółki oraz jej organów,
4) uiszczanie podatków zgodnie z właściwymi regulacjami,
5) brak transakcji niemających uzasadnienia gospodarczego,
6) korzystanie wyłącznie z dostępnych ulg i zachęt podatkowych,
7) brak transakcji z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.
Soudal Manufacturing unika agresywnej strategii podatkowej i jej sztucznego tworzenia.
Wszystkie operacje gospodarcze mają charakter rzeczywisty i nie są motywowane
kreatywnym planowaniem zobowiązań podatkowych.
Spółka wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, przesyła wszystkie wymagane deklaracje i terminowo płaci podatki.
Soudal Manufacturing wypełnia również obowiązki sprawozdawcze wynikające
z przepisów prawa, w tym sprawozdawczość statystyczną do GUS i NBP.
3. Podejście do ryzyka podatkowego
Transakcje wewnątrzgrupowe pomiędzy spółkami z Grupy Soudal oparte są na zasadzie ceny
rynkowej i są opisane w dokumentacji cen transferowych. Grupa Soudal spełnia
międzynarodowe wymogi sprawozdawcze dotyczące cen transferowych i dokłada wszelkich
starań, aby postępować zgodnie z zaleceniami organów podatkowych w tym zakresie.
Spółka o kapitale zakładowym w wysokości 9.000.000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000276509, REGON 140923532, PKD 2013Z
BNP Paribas Bank Polska SA 03 1600 1169 0003 0131 9636 6001

SOUDAL MANUFACTURING Sp. z o.o.
ul. Wspólna 21
26-670 Pionki
e-mail: soudal@soudal.pl
NIP: 796-27-97-896

Zarząd oraz kierownictwo Soudal Manufacturing Sp. z o.o. zapewnia skuteczną kontrolę
organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy
prawa podatkowego, a w szczególności:
• dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych
Spółki;
• wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury
organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
• kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w
szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
• inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
• podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację
zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
W Soudal Manufacturing Sp. z o.o. wdrożono zasady zarządzania procesem kalkulacji
podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji
podatkowych.
Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające
prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd
Spółki zapewnia Głównemu Księgowemu szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej
przez nich wiedzy podatkowej.
Pracownicy działu księgowego monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i
praktyce orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów w celu zapewnienia prawidłowego
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
4. Realizacja zobowiązań podatkowych
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz
terminowej zapłaty należności publicznoprawnych:
• płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;
• składa w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z
tego tytułu;
• w ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne,
• pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych
terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
• sporządza lokalną dokumentację podatkową,
• monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek,
raportuje transakcje na odpowiednich formularzach.
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W 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym
nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
W 2020 roku roku Spółka nie występowała z wnioskami o indywidualne interpretacje prawa
podatkowego, wiążące informacje stawkowe lub wiążące informacje akcyzowe w podatku
akcyzowym.
W roku 2020 Spółka nie dokonała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
W 2020 roku Spółka nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie
nie są również planowana w kolejnych latach.
5. Postanowienia końcowe
Strategia podatkowa obowiązuje z dniem ogłoszenia przez Zarząd Spółki.
Strategia podatkowa podlega umieszczeniu na Stronie internetowej Spółki.
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