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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 ROK 
W COROPLAST P&G INTERNATIONAL GmbH 

 
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. w Coroplast P&G 
International GmbH (dalej: Coroplast P&G) została sporządzona stosownie do przepisu art. 27c 
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1800, dalej: ustawa o CIT). Całokształt przedstawionych poniżej informacji dotyczy 2020 r., 
przy czym informacje zawarte w punktach 1-2 nie ograniczają się wyłącznie do ww. okresu.  
 
1. Uwagi wstępne 
 
1.1. Misja, wizja oraz cele podatkowe 

 
Coroplast P&G uznaje prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych za przejaw należytego 
wspierania społeczności, w której funkcjonuje, jak również wyraz działania etycznego i zgodnego 
z prawem. Odpowiada to w pełni wartościom wyznawanym przez Coroplast P&G w kontekście 
całokształtu prowadzonej działalności, którymi są odpowiedzialność za pracowników, region, 
środowisko i społeczeństwo. 
 
Celem zachowania zgodności działań z powyższą misją, Coroplast P&G jest nieustannie 
ukierunkowana na utrzymanie uczciwej i przejrzystej praktyki podatkowej. Taki sposób 
postrzegania realizacji rozliczeń podatkowych pozostaje niezmienny od początku 
funkcjonowania Coroplast P&G i kontynuacja jego stosowania stanowi istotny element jej 
dalszego istnienia. 
 
Elementami strategii podatkowej realizowanej przez Coroplast P&G (m.in. w 2020 r.) 
stanowiącymi jednocześnie cele, które Coroplast P&G przed sobą stawia, są: 

• posiadanie pełnej kontroli nad postępowaniem w zakresie rozliczania zobowiązań 
podatkowych, czego wyrazem jest m.in.  jasne i klarowne wyodrębnienie procesów 
składających się na funkcję podatkową, jak również określenie zadań i odpowiedzialności 
poszczególnych osób i komórek organizacyjnych; 

• przestrzeganie wszystkich ustawowych obowiązków podatkowych w odniesieniu 
do poszczególnych podatków oraz dokonywanie ich płatności w stosownych terminach; 

• realizowanie obowiązków raportowych na gruncie ustaw podatkowych w odpowiedni i 
przejrzysty sposób; 

• zapewnienie należytej komunikacji wewnętrznej celem umożliwienia prawidłowej wymiany 
informacji mających wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych; 

• budowanie uczciwych i otwartych relacji z organami podatkowymi; 

• właściwe zarządzanie ryzykiem podatkowym związanym ze zmieniającymi się regulacjami 
prawnymi oraz praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, 

• przeprowadzanie działań z zakresu autokontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych,  
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• dbanie o wysokie kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w praktykę podatkową 
Coroplast P&G, jak również zapewnienie im możliwości rozwoju; 

• efektywne zarządzanie obciążeniami podatkowymi, jak również procesami z zakresu 
rozliczeń zobowiązań podatkowych.  

 
1.2. Strategia w zakresie ryzyka podatkowego 

 
Coroplast P&G nie wykazuje skłonności do podejmowania ryzyka w kwestiach dotyczących 
rozliczeń podatkowych. Gotowość do uwzględniania zachowań/praktyk, które mogą zostać 
podważone przez administrację skarbową należy ocenić co najwyżej jako marginalną.  
 
Ewentualne ryzyka, jakie powstają w omawianym obszarze z uwagi na zmieniające się regulacje 
prawne lub praktykę interpretacyjną lub ewentualnie zmiany zachodzące w otoczeniu 
gospodarczym, podlegają regularnej ocenie, jak również są eliminowane lub co najmniej 
ograniczane poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
 
Spółka podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić właściwe przestrzeganie obowiązujących 
przepisów podatkowych, a tym samym, ograniczyć ryzyko związane z niewywiązaniem się z nich, 
m.in. poprzez: 

• zatrudnianie pracowników posiadających należyte kwalifikacje i doświadczenie 
pozwalające im na odpowiednie wykonywanie obowiązków w zakresie rozliczeń 
podatkowych, jak również zapewnianie ciągłego podwyższenia ich kwalifikacji m.in. poprzez 
udział w szkoleniach oraz dostęp do aktualnej bazy zbiorów prawnych i orzecznictwa 
związanego z prawem podatkowym; 

• korzystanie ze wsparcia profesjonalnych doradców w przypadkach konieczności 
przeprowadzenia szczegółowej analizy wątpliwych zagadnień, zmieniających się regulacji 
prawnych lub praktyki organów podatkowych lub sądów administracyjnych; 

• zwracanie się do organów publicznych o wyjaśnienia wątpliwych zagadnień z zakresu 
rozliczeń podatkowych.  

 
Ponadto, Coroplast P&G nie ma intencji stosowania agresywnych schematów planowania 
podatkowego. W kontekście efektywnego zarządzania obciążeniami podatkowymi stosuje ona 
wyłącznie rozwiązania dostępne na mocy ustaw podatkowych i niebudzące wątpliwości w 
aspekcie spełnienia definicji działań agresywnej optymalizacji podatkowej.  
 
1.3. Zasady zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji 

 
Niezmienną intencją Coroplast P&G jest budowanie uczciwych i otwartych relacji z organami 
podatkowymi. We współpracy z administracją skarbową, w tym w przypadku jakichkolwiek 
postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych, czynności 
sprawdzających, jak również w bieżących kontaktach Coroplast P&G wykazuje się pełną 
transparentnością, bez zbędnej zwłoki przedstawiając stosowne wyjaśniania lub przekazując 
odpowiednie dokumenty. 
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Z uwagi na fakt, iż w procesie rozliczeń podatkowych kluczową rolę odgrywa właściwa 
komunikacja wewnętrzna, Coroplast P&G nieustannie usprawnia obowiązujące w niej zasady 
przepływu informacji. Dotyczy to przede wszystkim metodologii przekazywania stosownych 
informacji i dokumentów przez pracowników Coroplast P&G realizujących poszczególne 
zdarzenia gospodarcze do osób odpowiedzialnych za wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego. 
 
2. Informacje o stosowanych przez Coroplast P&G procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie 
 

W 2020 r. w Coroplast P&G funkcjonował/funkcjonowała m.in.:  

• struktura organizacyjna oraz podział zakresu działań i odpowiedzialności pomiędzy 
poszczególne komórki organizacyjne Coroplast P&G, w tym te związane z realizacją rozliczeń 
podatkowych; 

• zasady przydzielania poszczególnym pracownikom danej komórki zadań i 
odpowiedzialności, w tych związanych z rozliczeniami podatkowymi; 

• system obiegu informacji i dokumentów umożliwiający ich sprawne przekazywanie 
pracownikom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe Coroplast P&G przez 
pracowników planujących realizację określonego zdarzenia gospodarczego bądź biorących 
udział w poszczególnych zdarzeniach gospodarczych. 
 

3. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej 
 

W 2020 r. Coroplast P&G nie brało udziału w dobrowolnych formach współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej.  

 
4. Informacje dotyczące realizacji przez Coroplast P&G obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych 
 

W 2020 r. Coroplast P&G dokładała wszelkich starań, aby całokształt obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej był realizowany właściwie, w tym terminowo. 
 
W 2020 r., z uwagi na posiadanie statusu komandytariusza w spółce WeWire Poland Sp. z o.o. 
sp.k., która to spółka w 2020 r. była podmiotem transparentnym podatkowo, Coroplast P&G 
uiszczało na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podatek dochodowy od osób prawnych. 
 
W roku, którego dotyczy niniejsza informacja Coroplast P&G nie przekazało Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 
86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540). 
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5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% 
sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
 

W 2020 r. Coroplast P&G realizowała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których 
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości: 

• otrzymanie pożyczki – transakcja realizowana w 2020 r. z Coroplast Fritz Müller GmbH 
& Co. KG 

 
Należy wskazać, że powyższe zestawienie zostało opracowane przy zastosowaniu metodologii 
ustalenia wartości transakcji określonej stosownie do treści przepisu art. 11l ustawy o CIT, oraz 
w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. 
 
6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Coroplast P&G działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
Coroplast P&G lub podmiotów powiązanych  
 

W 2020 r. Coroplast P&G nie planowało, jak również nie podejmowało działań 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Coroplast 
P&G lub podmiotów powiązanych. 

 
7. Informacje o złożonych przez Coroplast P&G wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, 
wiążącej informacji akcyzowej 
 

W 2020 r. Coroplast P&G nie składało wniosków o wydanie:  

• ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

• interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 
podatkowej, 

• wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), 

• wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722). 
 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Coroplast P&G na terytoriach 
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
 

W 2020 r. Coroplast P&G nie dokonywało rozliczeń podatkowych na terytorium lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 600),  

• Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia listy 
krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy 
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do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte 
w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym 
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów 
o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii 
Europejskiej z dnia 12 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 925),  

• Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez 
Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych 
według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii 
Europejskiej z dnia 7 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 614).  


