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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Acerinox Polska Sp. z o.o. („Spółka”) 

obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 

podatkowym 2020. 

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

Spółka Acerinox Polska Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104713 prowadzi działalność gospodarczą w 

Warszawie pod adresem ul. Daniszewska 23, 03-230 Warszawa, nr NIP 5272309599, nr 

REGON 01634996000000. 

Acerinox Polska Sp. z o.o. należy do grupy Acerinox, która jest jedną z głównych 

międzynarodowych grup działających w branży stali nierdzewnej i jest uważana za jedną z 

najbardziej konkurencyjnych w tej branży. Grupa posiada sześć zakładów produkcyjnych i 

rozległą sieć handlową działającą na pięciu kontynentach. Udziałowcem Spółki jest Acerinox, 

SA, hiszpańska spółka notowana na giełdzie na największej hiszpańskiej giełdzie papierów 

wartościowych, Bolsa de Madrid. 

Spółka prowadzi działalność w zakresie wsparcia sprzedaży prowadzonej przez Grupę 

Acerinox na rynku polskim oraz czeskim, a także okazjonalnie w Słowacji i na Węgrzech, 

wykorzystując swój magazyn oraz centrum serwisowe. Przedmiot działalności wg PKD 

obejmuje m.in. produkcję metali, produkcję metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem 

maszyn i urządzeń, sprzedaż hurtową metali i rud metali, sprzedaż hurtową wyrobów 

metalowych. Jednakże, Spółka nie produkuje wyrobów samodzielnie, a wykonuje tylko w razie 

potrzeby wykańczanie i cięcie, aby lepiej służyć potrzebom klientów. 

Głównymi odbiorcami Spółki na polskim rynku są dystrybutorzy i przetwórcy stali, a także 

klienci działający w takich branżach jak budownictwo, urządzenia przemysłowe, budowa 

maszyn, wyroby elektromechaniczne i elektroniczne oraz przemysł stali. 

2. Cele podatkowej strategii Spółki 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków 

publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu 

Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia 

działalności na terytorium Polski. 

Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z 

perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa 

podatkowego, 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; 
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 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. 
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III. 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. 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 

Organizacja procesu zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:  

1) Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego. 

2) Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do 

Głównej Księgowej, która podejmuje działania celem wyjaśnienia wątpliwości 

związanych z kwalifikacją prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń 

gospodarczych. 

Realizacja obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (z tytułu 

wypłacanych wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych) należy do zewnętrznej firmy 

kadrowej. 

3) Kalkulacje podatkowe dokonywane są comiesięcznie lub corocznie (w zależności od 

podatku) przez Główną Księgową na podstawie zweryfikowanych dokumentów 

źródłowych.  

4) Główna Księgowa sporządza na podstawie przygotowanej kalkulacji deklaracje 

podatkowe na właściwym urzędowym formularzu. W przypadku wyjątkowych i 

nietypowych transakcji Spółka korzysta także z doradztwa i weryfikacji zewnętrznego 

doradcy podatkowego. 

5) Główna Księgowa odpowiada za złożenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu 

skarbowego oraz zapłatę podatku z zachowaniem terminu ustawowego. 

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są 

archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na 

firmowym serwerze. 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej 

zapłaty zobowiązań publicznoprawnych, tj.: 

 płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy, 

 płaci miesięcznie podatek VAT, 

 realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności; 

 płaci miesięcznie podatek od nieruchomości; 

 realizuje obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu 

wynagrodzeń wypłacanych na rzecz zatrudnionych, a także pobiera i odprowadza do 

urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tych osób. 
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b) Stosowane procedury  

W Grupie, do której należy Spółka, oraz w Spółce obowiązują procedury mające zapewnić 

prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.  

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej 

umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej ani uprzedniego 

porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 

porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200).  

Niemniej, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi 

w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. 

IV. 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  

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

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 w celu ewentualnego raportowania uzgodnienia, które 

stanowi schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

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

podatków: 

 podatku dochodowego od osób prawnych; 

 podatku od nieruchomości; 

 podatku od towarów i usług (VAT); 

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu 

następujących podatków: 

 podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników; 

 zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT). 
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2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zidentyfikowała żadnych uzgodnień, które spełniałyby 

kryterium schematu podatkowego, wobec czego w ww. okresie Spółka nie przekazała 

informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub 

podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

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 

166 023 tys. PLN. 

W roku 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których 

wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów: 

    Transakcje towarowe Transakcje usługowe   

Kontrahent Zakup Sprzedaż Sprzedaż Powiązanie 

Acerinox Europa, S.A.U. Nierezydent               211 382 459,00   -                                   1 315 040,00  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Columbus Stainless Pty 
Ltd. 

Nierezydent               135 140 364,00   -                                     222 176,00  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Roldan, S.A. Nierezydent                 22 961 546,00   -                                         8 103,00  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Inoxidables de Euskadi, 
S.A.U. 

Nierezydent                     843 916,00                  39 065,00   -  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Acerinox Deutschland 
Gmbh 

Nierezydent                     811 023,00   -                                       35 896,00  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Inoxfil, S.A. Nierezydent                     310 781,00   -                                       16 200,00  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Bahru Stainless, Sdn. Bhd. Nierezydent  -   -                                     462 693,00  
 Kapitałowe 
pośrednie  

Razem:                 371 450 090,00                  39 065,00                                   2 060 108,00    

 

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 podatkowym 2020 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała żadnych działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 

podmiotów powiązanych, w szczególności: 

 łączenia z innymi spółkami; 

 przekształcenia w inną spółkę; 

 wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego 

zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki); 

 wymiany udziałów. 



 

8 
 

VI. Informacje o złożonych wnioskach  

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a 

§ 1 Ordynacji podatkowej 

W roku podatkowym 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 podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie 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 podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej. 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d 

ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym  

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej. 

VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 


