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A. LEGAL BASIS 

This information on the implemented tax 

strategy (hereinafter: "Information") has 

been prepared and made public due to the 

obligation imposed on Flextronics 

International Poland sp. z o.o. (hereinafter: 

"the Company") by the provisions of Article 

27c, paragraph 1 of the Corporate Income 

Tax Act of 15 February 1992 (hereinafter: 

"the CIT Act"). This provision requires 

taxpayers whose revenues exceed the 

equivalent of EUR 50 million in the tax year 

to prepare and make public information on 

the tax strategy. 

 

 

Due to the fact that the Company's revenues 

in the tax year from 1 April 2021 to 31 March 

2022 exceeded the equivalent of EUR 50 

million, the Company is obliged to prepare 

the Information for the aforementioned 

period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. PODSTAWA PRAWNA 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii 

podatkowej (dalej: „Informacja”) została 

sporządzona i podana do publicznej 

wiadomości w wykonaniu obowiązku 

nałożonego na Flextronics International Poland 

sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) przez przepisy art. 

27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

(dalej: „ustawa o CIT”). Przepis ten 

zobowiązuje do sporządzenia i podania do 

publicznej wiadomości informacji o 

realizowanej strategii podatkowej podatników, 

których przychody przekroczyły w roku 

podatkowym równowartość 50 milionów EUR. 

 

Z uwagi na fakt, że przychody Spółki w roku 

podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. 

do 31 marca 2022 r. przekroczyły 

równowartość 50 milionów EUR, Spółka jest 

zobowiązana do sporządzania Informacji za 

ww. okres. 
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B. BASIC INFORMATION 

ABOUT THE COMPANY 

Name Flextronics International 

Poland sp. z o.o. 

Registered 

office 

ul. Malinowska 28, 83-100 

Tczew 

NIP 5932205967 

KRS 0000043593 

Object of 

activity 

production/assembly of 

electronic and 

electrotechnical 

equipment and 

components, 

subassemblies and parts 

for such equipment 

 

 

C. MAIN PRINCIPLES OF 

THE COMPANY'S TAX 

STRATEGY 

 

The main principle of the tax strategy 

pursued by the Company aimed to ensure 

reliability and transparency in the fulfilment 

of the Company’s tax obligations and thus 

ensure completeness and correctness of the 

Company's tax settlements. Reliable and 

timely fulfilment of tax obligations by the 

Company should also be conducive to 

creating and maintaining stable conditions 

for the Company's business operations.  The 

Company is aware of the importance of 

 B. PODSTAWOWE 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

Nazwa  Flextronics International 

Poland sp. z o.o. 

Adres 

siedziby 

ul. Malinowska 28, 83-100 

Tczew 

NIP 5932205967 

KRS 0000043593 

Przedmiot 

podstawowej 

działalności 

produkcja / montaż 

urządzeń elektronicznych i 

elektrotechnicznych oraz 

komponentów, podzespołów 

i części do tego sprzętu 

 

 

 
 

 C. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

STRATEGII PODATKOWEJ 

SPÓŁKI 

 

Głównym założeniem strategii podatkowej 

realizowanej przez Spółkę jest dążenie do 

zagwarantowania rzetelności i przejrzystości w 

realizacji obowiązków podatkowych ciążących 

na Spółce i dzięki temu zapewnienie 

kompletności i prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Spółki. Rzetelne i terminowe 

wypełnianie obowiązków podatkowych przez 

Spółkę powinno też sprzyjać tworzeniu i 

zachowaniu stabilnych warunków prowadzenia 

przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka 
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paying the correct amount of tax based upon 

Polish tax law with the application of the 

“arm’s length” principle and consistent with 

OECD transfer pricing guidelines.  

 

 

 

The Company is also aware that tax 

revenues paid by the Company constitute a 

measurable contribution to the maintenance 

of state structures and social order, which 

form the environment in which the Company 

operates and uses its resources. A stable 

social and economic environment is one of 

the conditions which may affect the effective 

conduct of the Company's business. 

Therefore, timely fulfilment of the 

Company’s tax obligations constitutes an 

element of its social responsibility.  

 

 

The Company discloses relevant facts and 

circumstances to tax authorities. The 

Company also makes every effort to ensure 

that its tax settlements are always and 

consistently made in compliance with the 

applicable tax laws, and that the amounts of 

tax liabilities are in each case calculated on 

the basis of the relevant regulations, in 

accordance with the actual course of the 

Company's transactions and economic 

events in which the Company participates, 

and are paid within the time limits set by the 

law. 

 

 

The Company focuses its activities on 

achieving its business/economic goals; 

zdaje sobie sprawę ze znaczenia wnoszenia 

podatków w prawidłowej wysokości, zgodnie z 

polskim prawem podatkowym i z 

zastosowaniem zasady ceny rynkowej oraz w 

zgodzie z wytycznymi OECD dla cen 

transferowych. 

 

Spółka ma również świadomość, że wpływy z 

podatków płaconych przez Spółkę stanowią 

wymierny wkład Spółki w utrzymanie struktur 

państwowych i ładu społecznego, tworzących 

otoczenie, w którym Spółka działa i korzysta z 

jego zasobów. Stabilne otocznie społeczno-

gospodarcze jest przy tym jednym z warunków 

mogących mieć wpływ na efektywne 

prowadzenie działalności przez Spółkę. 

Dlatego też terminowe wypełnianie przez 

Spółkę obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego stanowi element 

społecznej odpowiedzialności Spółki.  

 

Spółka przekazuje organom podatkowym 

informacje na temat wszelkich istotnych 

faktów i okoliczności. Spółka dokłada wszelkich 

starań aby jej rozliczenia podatkowe były 

zawsze i stale dokonywane w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego, a kwoty zobowiązań 

podatkowych były w każdym przypadku 

kalkulowane na podstawie właściwych 

przepisów, zgodnie z rzeczywistym 

przebiegiem dokonywanych przez Spółkę 

transakcji i zdarzeń gospodarczych, w których 

Spółka uczestniczy oraz regulowane w 

terminach określonych przepisami prawa.  

 

Spółka ukierunkowuje swoje działania na 

realizację celów biznesowych / 
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however, in achieving these goals it must 

also take into account their tax aspects. The 

Company strives to ensure that its 

transactions are tax-effective and – 

primarily – tax-safe.  

 

The Company identifies potential risks 

associated with the execution of tax 

obligations on an ongoing basis, primarily by 

monitoring changes in tax legislation and 

ensuring that all operations / transactions / 

activities that are new, extraordinary (non-

standard from the Company's point of view) 

or particularly complex are also considered in 

terms of tax consequences and related 

potential tax risks. Issues that raise 

interpretation doubts as to tax consequences 

are resolved by the Company on an ongoing 

basis and, if necessary, consulted/clarified 

with external entities (tax advisors and 

auditors) or persons designated centrally 

within the Group (to which the Company 

belongs) to oversee the tax aspects of the 

Group's operations (Corporate Tax).  

 

 

 

 

 

The most significant actions aimed at 

identifying and mitigating tax risks (also 

undertaken by the Company during the tax 

year from 1 April 2021 to 31 March 2022) 

include: 

 

 cooperation with external advisors to 

the extent that the Company has 

ekonomicznych, niemniej przy realizacji tych 

celów uwzględniać też musi ich aspekty 

podatkowe. Spółka dąży do tego aby 

zawierane przez nią transakcje były efektywne 

i przede wszystkim bezpieczne podatkowo. 

 

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne 

ryzyka związane z realizacją obowiązków 

podatkowych przede wszystkim poprzez 

monitorowanie zmian w przepisach 

podatkowych, a także zapewnienie aby 

wszelkie operacje / transakcje / czynności o 

charakterze nowym, ekstraordynaryjnym 

(niestandardowym z punktu widzenia Spółki) 

czy szczególnie skomplikowanym były również 

rozpatrywane pod względem skutków 

podatkowych i związanych z tym ewentualnych 

ryzyk podatkowych. Kwestie, które budzą 

wątpliwości interpretacyjne co do skutków 

podatkowych są przez Spółkę na bieżąco 

rozstrzygane, a w razie zaistnienia takiej 

konieczności konsultowane / wyjaśniane z 

zewnętrznymi podmiotami (doradcami 

podatkowymi i biegłymi rewidentami) lub 

osobami wyznaczonymi centralnie w Grupie, 

do której należy Spółka, do sprawowania 

pieczy nad aspektami podatkowymi 

funkcjonowania Grupy (Corporate Tax).  

 

Do najistotniejszych działań, mających na celu 

identyfikację i ograniczenie ryzyk podatkowych 

(podejmowanych przez Spółkę również w roku 

podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. 

do 31 marca 2022 r.) można zaliczyć: 

 

 współpracę z zewnętrznymi doradcami w 

zakresie w jakim Spółka ma wątpliwości co 

do stosowania prawa podatkowego, 
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doubts about the application of tax 

law, 

 (annual) limited examination of the 

tax settlements as part of the audit 

of the financial statements by the 

statutory auditor, 

 participation of employees 

responsible for tax settlements in 

professional trainings, as well as 

financing post-graduate studies and 

courses in accounting and taxation, 

 regular use of newsletters, tax press 

releases published by tax 

consultancy firms, the specialist 

press and other media reports in the 

field of taxation.   
 

 

All ventures / transactions undertaken by 

the Company are motivated by both 

business and economic purposes and are 

therefore not undertaken based on tax 

considerations. The Company does not 

engage in artificial legal constructs created 

to reduce the tax burden nor does it 

participate in structures that lack economic 

justification. 

 

The Company's management fully 

understands the importance of ensuring the 

correctness of tax settlements and therefore 

does not take actions that could expose the 

Company to tax risks, while making efforts - 

in particular through ongoing support of 

accounting personnel – to ensure that the 

Company's tax obligations are performed 

with the highest standards of diligence and 

reliability and transparency in its 

interactions with tax authorities. 

 (coroczne) ograniczone badanie rozliczeń 

podatkowych w ramach badania 

sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta, 

 uczestnictwo pracowników 

odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe 

w szkoleniach branżowych, a także 

dofinansowanie studiów podyplomowych i 

kursów z zakresu księgowości i podatków, 

 bieżące korzystanie z newsletterów, 

prasówek podatkowych publikowanych 

przez firmy doradztwa podatkowego, prasy 

fachowej oraz innych doniesień medialnych 

w zakresie podatków.   

 

 

Wszelkie przedsięwzięcia / transakcje 

realizowane przez Spółkę motywowane są 

względami zarówno biznesowymi, jak i 

gospodarczymi, a nie podatkowymi. Spółka nie 

angażuje się w sztuczne konstrukcje prawne 

tworzone w celu zmniejszenia obciążeń 

podatkowych ani nie uczestniczy w 

konstrukcjach, które pozbawione są 

uzasadnienia ekonomicznego.  

 

Kierownictwo Spółki w pełni rozumie znaczenie 

zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych i w związku z tym nie podejmuje 

działań mogących narazić Spółkę na ryzyka 

podatkowe, jednocześnie dokładając starań – 

w szczególności poprzez bieżące wsparcie 

służb księgowych – aby realizacja obowiązków 

podatkowych Spółki przebiegała z 

zachowaniem najwyższych standardów 

staranności i rzetelności oraz przejrzystości w 

kontaktach z organami podatkowymi.  
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The Company has the status of an 

Authorized Economic Operator (AEO) – 

granted by the customs authorities after the 

Company meets all conditions and criteria to 

obtain it and after detailed verification by the 

competent authorities. The Company, as an 

entrepreneur granted the AEO status, is 

treated by customs authorities as a reliable 

entrepreneur. At the same time, having the 

AEO status by the Company means that it 

can be treated by other entrepreneurs as a 

reliable business partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka posiada status upoważnionego 

przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic 

Operator) – nadany jej przez organy celne, po 

spełnieniu przez Spółkę wszystkich warunków 

i kryteriów do jego uzyskania oraz 

przeprowadzeniu ich szczegółowej weryfikacji 

przez właściwe organy. Spółka, jako 

przedsiębiorca, któremu przyznano status 

AEO, jest traktowana przez organy celne jako 

przedsiębiorca wiarygodny. Jednocześnie, 

posiadanie przez Spółkę statusu AEO 

powoduje, że może być ona traktowana przez 

innych przedsiębiorców jako wiarygodny 

partner handlowy. 
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D. INFORMATION ON THE 

PROCESSES AND 

PROCEDURES APPLIED BY 

THE COMPANY 

CONCERNING THE 

MANAGEMENT OF THE 

FULFILMENT OF THE 

OBLIGATIONS RESULTING 

FROM THE TAX LAW 

REGULATIONS AND 

ENSURING THEIR PROPER 

PERFORMANCE 

 

 

 

Within the Company, there are procedures in 

place to enable and facilitate the 

management of the fulfilment of tax law 

obligations and to ensure their correct 

implementation. These procedures include, 

for example, the financial process policy 

defining the organization of the finance and 

accounting department with the 

presentation of tasks and responsibilities, 

the process for the circulation of manual 

sales invoices and their corrections, the 

process for the circulation of purchase 

invoices and their corrections, the 

instruction for the preparation of CMR notes 

for the shipments of goods sold by the 

Company, the procedures for the 

D. INFORMACJA O 

STOSOWANYCH PRZEZ 

SPÓŁKĘ PROCESACH ORAZ 

PROCEDURACH 

DOTYCZĄCYCH 

ZARZĄDZANIA 

WYKONYWANIEM 

OBOWIĄZKÓW 

WYNIKAJĄCYCH Z 

PRZEPISÓW PRAWA 

PODATKOWEGO I 

ZAPEWNIAJĄCYCH ICH 

PRAWIDŁOWE WYKONANIE 

 

W ramach Spółki obowiązują i są stosowane 

procedury i procesy umożliwiające i 

ułatwiające zarządzanie wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniające ich prawidłowe 

wykonanie. Wśród tych procedur można 

wymienić przykładowo politykę procesów 

finansowych określającą organizację działu 

finansowo-księgowego wraz z 

przedstawieniem zadań i odpowiedzialności, 

proces obiegu manualnych faktur sprzedaży i 

ich korekt, proces obiegu faktur zakupu i ich 

korekt, instrukcję przygotowywania listów 

przewozowych CMR do wysyłek towarów 

sprzedawanych przez Spółkę, procedury 

„zakładania” nowych klientów i dostawców, 
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"establishment" of new customers and 

suppliers, including guidelines for the 

verification of contractors, etc. 

 

The Company also applies processes and 

practices, which, as a rule, are not of a 

formalized / materialized nature and are 

based on long-standing experience and 

continuously updated knowledge of the 

Company's accounting personnel and proven 

best practices adopted by the personnel – 

aimed at ensuring the correctness of tax 

settlements. 

 

 

In the period 1 April 2021. - 31 March 2022, 

the principles of the Company's tax strategy 

were also implemented by outsourcing some 

of the tasks related to the Company's tax 

and accounting duties to external entities. 

These tasks included, among others, (i) 

execution of processes related to purchase 

invoices and payments and debt collection – 

by a shared services center established 

within the Group, and (ii) execution of the 

Company's obligations related to employee 

remuneration settlements, including 

calculation and collection of advance 

payments for personal income tax and social 

security and health insurance contributions 

– by an external entity with the appropriate 

competence and authority to do so, as part 

of payroll outsourcing services. To manage 

the Company's tax obligations in this respect 

the procedures adopted by the service 

providers were therefore applied. 

 

 

obejmujące m.in. wskazówki w zakresie 

weryfikacji kontrahentów, itp. 

 

 

Spółka stosuje również procesy i praktyki 

postępowania niemające co do zasady 

sformalizowanego / zmaterializowanego 

charakteru, oparte na wieloletnim 

doświadczeniu i na bieżąco aktualizowanej 

wiedzy personelu księgowego Spółki oraz 

przyjętych przez ten personel sprawdzonych 

schematach działań – ukierunkowanych na 

zapewnienie prawidłowości rozliczeń 

podatkowych. 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. założenia strategii podatkowej Spółki były 

realizowane również poprzez powierzenie 

części zadań związanych z wykonywaniem 

obowiązków podatkowych i księgowych Spółki 

podmiotom zewnętrznym. W zakres tych 

zadań wchodziła m.in. (i) realizacja procesów 

związanych z fakturami zakupu i płatnościami 

oraz windykacją należności – przez utworzone 

w ramach Grupy centrum usług wspólnych, 

oraz (ii) realizacja obowiązków Spółki 

związanych z rozliczaniem wynagrodzeń 

pracowniczych, w tym z naliczaniem i 

pobieraniem zaliczek na podatek dochodowy 

od osób fizycznych oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie 

zdrowotne – przez zewnętrzny podmiot mający 

do tego odpowiednie kompetencje i 

uprawnienia, w ramach usług outsourcingu 

płacowego. Do zarządzania wykonywaniem 

obowiązków podatkowych Spółki w tym 

zakresie miały więc zastosowanie procedury 

przyjęte przez usługodawców.  
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Supervision over the proper implementation 

of these processes (excluding processes 

related to employee PIT and social security 

settlements) is exercised by a person 

employed as the Chief Accountant, who 

manages and controls the Company's 

accounting department. The department 

employs employees who participate in the 

Company's tax obligations, based on the 

division of tasks, roles, powers, duties and 

responsibilities resulting from employee 

duties assigned to each person. The 

department is composed of persons whom 

the Company employs taking into account 

their qualifications, competencies and 

knowledge, i.e. in the field of tax law, while 

taking care to improve the qualifications and 

competencies of these persons and update 

their knowledge during their employment in 

the Company. Some of the duties related to 

the verification of payments (i.e. the so-

called Whitelist of VAT taxpayers, application 

of the split payment mechanism) were 

entrusted to the Treasury Manager. 

 

Supervision over the proper implementation 

of processes related to PIT and social 

security settlements (carried out by an 

external company) is exercised by the 

Company's HR department. 

 

 

 

 

 

Nadzór nad właściwą realizacją tych procesów 

(z wyłączeniem procesów związanych z 

rozliczeniami pracowniczymi PIT i ZUS) jest 

sprawowany przez osobę zatrudnioną na 

stanowisku Głównej Księgowej, zarządzającą i 

sprawującą kontrolę nad działem księgowym 

Spółki. W dziale tym zatrudnieni są pracownicy 

uczestniczący w realizacji obowiązków 

podatkowych Spółki, w oparciu o podział 

zadań, ról, uprawnień, obowiązków i 

odpowiedzialności wynikający z przypisanych 

do poszczególnych osób obowiązków 

pracowniczych. Dział ten składa się z osób, 

które Spółka zatrudnia z uwzględnieniem ich 

kwalifikacji, kompetencji i wiedzy, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, jednocześnie 

dbając o podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 

tych osób oraz aktualizację ich wiedzy w czasie 

zatrudnienia w Spółce. Część obowiązków 

związanych z weryfikacją płatności (tj. tzw. 

Białą Listą podatników VAT, stosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności) 

powierzona została kierownikowi ds. ryzyka 

finansowego. 

 

Nadzór nad właściwą realizacją procesów 

związanych z rozliczeniami pracowniczymi PIT 

i ZUS (prowadzonymi przez spółkę 

zewnętrzną) jest sprawowany dział HR Spółki. 
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E. INFORMATION ON 

VOLUNTARY FORMS OF 

COOPERATION APPLIED BY 

THE COMPANY WITH THE 

NATIONAL TAX 

ADMINISTRATION 

AUTHORITIES 

 

During the period 1 April 2021 – 31 March 

2022, the proceedings for the issuance of an 

advance pricing agreement for the Company 

recognizing the comparability of the material 

terms of a controlled transaction agreed 

upon between the Company and a related 

party with the terms that would be agreed 

upon between independent parties – were 

completed. 

 

The aforementioned proceedings ended on 

March 25, 2022 with the issuance of a 

decision by the Head of the National Tax 

Information Service on the conclusion of a 

unilateral advance pricing agreement. The 

decision applies to the period April 1, 2017 - 

March 31, 2022. 

 

On September 29, 2022, the Company 

applied for an extension of the decision for 

the period 1 April 2022 – 31 March 2027. 

 

As of the date of publication of this 

document, the Company had not received a 

 E. INFORMACJA O 

STOSOWANYCH PRZEZ 

SPÓŁKĘ DOBROWOLNYCH 

FORMACH WSPÓŁPRACY Z 

ORGANAMI KRAJOWEJ 

ADMINISTRACJI 

SKARBOWEJ 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. zakończyło się postępowanie w przedmiocie 

wydania uprzedniego porozumienia cenowego 

dla Spółki uznającego porównywalność 

istotnych warunków transakcji kontrolowanej 

ustalonych pomiędzy Spółką a podmiotem 

powiązanym z warunkami, które ustaliłyby 

między sobą podmioty niezależne. 

 

 

Ww. postępowanie zakończyło się 25 marca 

2022 r. wydaniem decyzji przez Szefa Krajowej 

Informacji Skarbowej o zawarciu 

jednostronnego uprzedniego porozumienia 

cenowego. Decyzja dotyczy okresu 1 kwietnia 

2017 - 31 marca 2022. 

 

 

29 września 2022 r. Spółka złożyła wniosek o 

przedłużenie terminu obowiązywania decyzji 

na okres 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2027. 

 

Do dnia publikacji niniejszej dokumentu, 

Spółka nie otrzymała decyzji Szefa Krajowej 

Informacji Skarbowej w tej sprawie. 
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decision from the Head of the National Tax 

Information Service on its application. 

 

The Company did not participate in other 

voluntary forms of cooperation with the 

National Tax Administration authorities, in 

particular, it did not conclude a cooperation 

agreement referred to in Section IIB of the 

Tax Ordinance Act of 29 August 1997 

(hereinafter: 'Tax Ordinance'). 

 

 

At the same time, the Company tried to 

clarify any doubts regarding its tax 

settlements on an ongoing basis through 

direct contact with the tax authorities (if 

necessary), providing the tax authorities 

with all necessary information and declaring 

full transparency in this respect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka nie uczestniczyła w innych 

dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej, w 

szczególności nie zawarła umowy o 

współdziałanie, o której mowa w przepisach 

działu IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja 

podatkowa”). 

 

Jednocześnie Spółka stara się na bieżąco 

wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jej 

rozliczeń podatkowych poprzez bezpośredni 

kontakt z organami podatkowymi (w razie 

zaistnienia takiej konieczności) przez 

wyznaczone do tego osoby, udzielając 

organom podatkowym wszelkich niezbędnych 

informacji i deklarując pełną transparentność 

w tym zakresie. 
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F. INFORMATION ON THE 

FULFILMENT OF TAX 

OBLIGATIONS BY THE 

TAXPAYER WITHIN THE 

TERRITORY OF THE 

REPUBLIC OF POLAND 

 

During the period 1 April 2021 – 31 March 

2022, all of the Company's tax obligations 

were performed with due diligence and 

within the applicable deadlines. 

 

 

In compliance with the requirements of 

completeness, reliability and transparency of 

tax settlements, the Company fulfilled its 

obligations under tax law, in particular with 

regard to calculation and payment of 

advance payments for corporate income tax 

(CIT), regular and timely submission of JPK 

reports, ongoing verification of obligations 

related to payments to non-residents and 

collection of the withholding tax, acting as 

remitter of personal income tax (PIT), 

payment of local taxes (property tax and 

agricultural tax) and monitoring of the 

occurrence of tax schemes and the 

obligation to report them. 

 

 

 

During the period 1 April 2021 – 31 March 

2022 the Company has settled its tax 

liabilities as set out in the table below. 

 F. INFORMACJA ODNOŚNIE 

DO REALIZACJI PRZEZ 

PODATNIKA OBOWIĄZKÓW 

PODATKOWYCH NA 

TERYTORIUM RZECZY-

POSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. wszystkie ciążące na Spółce obowiązki 

podatkowe były realizowane z należytą 

starannością i w obowiązujących Spółkę 

terminach. 

 

Z zachowaniem wymogów kompletności, 

rzetelności i transparentności rozliczeń 

podatkowych, Spółka wywiązywała się z 

ciążących na niej obowiązków wynikających z 

prawa podatkowego, w szczególności w 

zakresie kalkulacji i opłacania zaliczek na 

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), 

regularnego i terminowego składania raportów 

JPK, bieżącego weryfikowania obowiązków 

związanych z płatnościami należności na rzecz 

tzw. nierezydentów i pobierania podatku u 

źródła, pełnienia funkcji płatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT), 

opłacania podatków lokalnych (podatku od 

nieruchomości oraz podatku rolnego) oraz 

monitorowania występowania schematów 

podatkowych i obowiązku ich raportowania. 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. Spółka dokonała rozliczenia zobowiązań 

podatkowych zgodnie z poniższą tabelą. 
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PIT on employees' and 

contractors' salaries 
PLN 16.871.516 

VAT* PLN 1.438.978 

CIT PLN 274.225 

WHT PLN 0 

property tax / 

agricultural tax 
PLN 2.697.039 

* in most of the settlement periods the Company 

reported an excess of input tax over output tax 

 

The Company operates in the Pomeranian 

Special Economic Zone (PSEZ) on the basis 

of permits obtained for operations in the 

special economic zone. The permits entitle 

the Company to benefit from CIT exemption 

with respect to income earned from activities 

in the PSEZ, provided that the Company 

meets the requirements indicated in the 

permits. 

 

During the period 1 April 2021 – 31 March 

2022 the Company had not provided the 

Head of the National Fiscal Administration 

with an information on tax schemes referred 

to in Article 86a § 1 point 10 of the Tax 

Ordinance Act of 29 August 1997 

(hereinafter: "Tax Ordinance"). 

 

 

 

 

PIT od wynagrodzeń 

pracowników i zleceniobiorców 
16.871.516 zł 

VAT* 1.438.978 zł 

CIT 274.225 zł 

Podatek u źródła 0 zł 

podatek od nieruchomości / 

podatek rolny 
2.697.039 zł 

* w większości okresów rozliczeniowych Spółka 

wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym 

 

Spółka działa na terenie Pomorskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej (PSSE) w oparciu o 

uzyskane zezwolenia na prowadzenie 

działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. 

Zezwolenia upoważniają Spółkę do korzystania 

ze zwolnienia z podatku CIT w odniesieniu do 

dochodu osiągniętego z działalności w PSSE, 

pod warunkiem spełnienia przez Spółkę 

wymagań wskazanych w tych zezwoleniach. 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, o których mowa w 

art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowej (dalej: 

„Ordynacja podatkowa”). 
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G. INFORMATION ON 

TRANSACTIONS WITH 

RELATED PARTIES WITHIN 

THE MEANING OF ARTICLE 

11A PAR. 1 PT. 4 OF THE 

CIT ACT, WHOSE VALUE 

EXCEEDS 5% OF TOTAL 

ASSETS 

 

During the period 1 April 2021 – 31 March 

2022 the Company was a party to 

transactions with related parties within the 

meaning of Article 11a par. 1 point 4 of the 

CIT Act, the value of which exceeded 5% of 

the total of assets within the meaning of the 

accounting regulations, determined on the 

basis of the Company's last approved 

financial statements. These transactions 

concerned the purchase of goods (materials 

/ components for production) from related 

parties who are not Polish tax residents for a 

total amount of PLN 518.13 million and the 

sale of finished goods / materials to related 

parties who are not Polish tax residents for a 

total amount of PLN 406.55 million. 

 

 

 

 

 

 G. INFORMACJA O 

TRANSAKCJACH Z 

PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W ROZUMIENIU ART. 11A 

UST. 1 PKT 4 USTAWY O CIT, 

KTÓRYCH WARTOŚĆ 

PRZEKRACZA 5% SUMY 

BILANSOWEJ AKTYWÓW 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. Spółka była stroną transakcji z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 

4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ustalonej na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Spółki. Transakcje 

te dotyczyły zakupu towarów (materiałów / 

komponentów do produkcji) od podmiotów 

powiązanych kapitałowo niebędących polskimi 

rezydentami podatkowymi na łączną kwotę 

518,13 mln zł oraz sprzedaży wyrobów 

gotowych / materiałów do podmiotów 

powiązanych kapitałowo niebędących polskimi 

rezydentami podatkowymi na łączną kwotę 

406,55 mln zł. 
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H. INFORMATION ON 

PLANNED OR UNDERTAKEN 

RESTRUCTURING 

OPERATIONS BY THE 

TAXPAYER, WHICH MAY 

AFFECT THE AMOUNT OF 

TAX LIABILITIES OF THE 

TAXPAYER OR ITS RELATED 

ENTITIES IN THE MEANING 

OF ARTICLE 11A PAR. 1 

ITEM 4 OF THE CIT ACT 

 

 

 

 

During the period 1 April 2021 – 31 March 

2022 the Company did not plan or undertake 

restructuring operations that may affect the 

amount of tax liabilities of the Company or 

its related entities within the meaning of 

Article 11a par. 1 point 4 of the CIT Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H. INFORMACJA 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 USTAWY O CIT 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała 

działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 

Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.  
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I. INFORMATION ON 

APPLICATIONS SUBMITTED 

BY THE COMPANY FOR 

ISSUANCE OF: 

a. general tax interpretation, 

referred to in art. 14a par. 1 of 

the Tax Ordinance, 

b. interpretation of tax law, referred 

to in article 14b of the Tax 

Ordinance, 

c. binding information on rates, 

referred to in art. 42a of the act 

dated March 11, 2004 on tax 

from goods and services, 

d. binding excise tax information 

referred to in art. 7d par. 1 of 

the act of 6 December 2008 

on excise tax 

 

During the period 1 April 2021 - 31 March 

2022 the Company did not apply for:  

a) general tax interpretations referred to in 

Article 14a par 1 of the Tax Ordinance, 

b) tax law interpretations referred to in Art. 

14b of the Tax Ordinance, 

c) issuance of binding information on rates 

referred to in art. 42a of the act of 11 

March 2004 on tax on goods and services 

d) issuance of binding excise tax notices 

referred to in art. 7d par. 1 of the Act of 6 

December 2008 on Excise Tax. 

 

 

 I. INFORMACJA O 

ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ  

 WNIOSKACH O WYDANIE: 

 
a. ogólnej interpretacji podatkowej, o 

której mowa w art. 14a § 1 

Ordynacji podatkowej, 

b. interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 

14b Ordynacji podatkowej, 

c. wiążącej informacji stawkowej, o 

której mowa w art. 42a ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, 

 wiążącej informacji akcyzowej, o 

której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym 

 

 W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. Spółka nie składała wniosków o:  

a) ogólne interpretacje podatkowe, o których 

mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

b) interpretacje przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b 

Ordynacji podatkowej, 

c) wydanie wiążących informacji stawkowych, 

o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

d) wydanie wiążących informacji akcyzowych, 

o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. 
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J. INFORMATION 

CONCERNING TAX 

SETTLEMENTS OF THE 

TAXPAYER IN TERRITORIES 

OR COUNTRIES APPLYING 

HARMFUL TAX 

COMPETITION 

 

During the period 1 April 2021 - 31 March 

2022 the Company did not carry out tax 

settlements in the territories or countries 

applying harmful tax competition indicated 

in the executive acts issued pursuant to 

Article 11j(2) of the CIT Act and pursuant to 

Article 23v(2) of the Personal Income Tax 

Act of 26 July 1991 and in the 

announcement of the Minister of Finance 

issued pursuant to Article 86a par. 10 of the 

Tax Ordinance. 

 

 

 J. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 

PODATKOWYCH PODATNIKA 

NA TERYTORIACH LUB W 

KRAJACH STOSUJĄCYCH 

SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ 

PODATKOWĄ 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 

r. Spółka nie dokonywała 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 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 

10 Ordynacji podatkowej. 
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A. LEGAL BASIS 

This information on the implemented tax 
strategy (hereinafter: "Information") has 
been prepared and made public due to the 
obligation imposed on Flextronics Logistics 
Poland sp. z o.o. (hereinafter: "the 
Company") by the provisions of the Article 
27c, paragraph 1 of the Corporate Income 
Tax Act of 15 February 1992 (hereinafter: 
"the CIT Act"). This provision requires 
taxpayers whose revenues exceed the 
equivalent of EUR 50 million in the tax year 
to prepare and make public information on 
the tax strategy. 

 

 

 

Due to the fact that the Company's 
revenues in the tax year from 1 April 2021 
to 31 March 2022 exceeded the equivalent 
of EUR 50 million, the Company is obliged 
to prepare the Information for the 
aforementioned period. 

 

B. BASIC INFORMATION 

ABOUT THE COMPANY 

Name  Flextronics Logistics Poland sp. z 
o.o. 

Registered 
office 

Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września 
17, 92-410 Łódź 

NIP  5932494486  

KRS 0000149149 

Object of 
activity 

provision of logistical services, 
storage of goods 

 

A. PODSTAWA PRAWNA 

Niniejsza informacja o realizowanej 
strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) 
została sporządzona i podana do publicznej 
wiadomości w wykonaniu obowiązku 
nałożonego na Flextronics Logistics Poland 
sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) przez przepisy 
art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 
r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (dalej: „ustawa o CIT”). Przepis 
ten zobowiązuje do sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości informacji o 
realizowanej strategii podatkowej 
podatników, których przychody 
przekroczyły w roku podatkowym 
równowartość 50 milionów EUR. 

 
Z uwagi na fakt, że przychody Spółki w roku 
podatkowym trwającym od 1 kwietnia 2021 
r. do 31 marca 2022 r. przekroczyły 
równowartość 50 milionów EUR, Spółka jest 
zobowiązana do sporządzania Informacji za 
ww. okres. 

 

B. PODSTAWOWE 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

Nazwa  Flextronics Logistics Poland sp. z 
o.o. 

Adres 
siedziby 

Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września 
17, 92-410 Łódź 

NIP  5932494486  

KRS 0000149149 

Przedmiot 
podstawowej 
działalności 

świadczenie usług logistycznych, 
usług magazynowania towarów 
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C. MAIN PRINCIPLES OF 

THE COMPANY'S TAX 

STRATEGY 

The main principle of the tax strategy 
pursued by the Company aimed to strive to 
ensure reliability and transparency in the 
fulfilment of the Company’s tax obligations 
and thus ensure completeness and 
correctness of the Company's tax 
settlements. Reliable and timely fulfilment 
of tax obligations by the Company should 
also be conducive to creating and 
maintaining stable conditions for the 
Company's business operations. The 
Company is aware of the importance of 
paying the correct amount of tax based 
upon Polish tax law with the application of 
the “arm’s length” principle and consistent 
with OECD transfer pricing guidelines.  

 
 

 
The Company is also aware that tax 
revenues paid by the Company constitute a 
measurable contribution to the 
maintenance of state structures and social 
order, which form the environment in which 
the Company operates and uses its 
resources. A stable social and economic 
environment is one of the conditions which 
may affect the effective conduct of the 
Company's business. Therefore, timely 
fulfilment of the Company’s tax obligations 
constitutes an element of its social 
responsibility.  

 

 
The Company discloses relevant facts and 
circumstances to tax authorities. The 

C. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

STRATEGII PODATKOWEJ 

SPÓŁKI 
 

Głównym założeniem strategii podatkowej 
realizowanej przez Spółkę jest dążenie do 
zagwarantowania rzetelności i 
przejrzystości w realizacji obowiązków 
podatkowych ciążących na Spółce i dzięki 
temu zapewnienie kompletności i 
prawidłowości rozliczeń podatkowych 
Spółki. Rzetelne i terminowe wypełnianie 
obowiązków podatkowych przez Spółkę 
powinno też sprzyjać tworzeniu i 
zachowaniu stabilnych warunków 
prowadzenia przez Spółkę działalności 
gospodarczej. Spółka bowiem ma 
świadomość istotności opłacania podatków 
w prawidłowej wysokości na podstawie 
polskich przepisów prawa podatkowego z 
uwzględnieniem zasady ceny rynkowej i 
zgodności z wytycznymi OECD dotyczącymi 
cen transferowych. 

 

Spółka ma również świadomość, że wpływy 
z podatków płaconych przez Spółkę 
stanowią wymierny wkład Spółki w 
utrzymanie struktur państwowych i ładu 
społecznego, tworzących otoczenie, w 
którym Spółka działa i korzysta z jego 
zasobów. Stabilne otoczenie społeczno-
gospodarcze jest przy tym jednym z 
warunków mogących mieć wpływ na 
efektywne prowadzenie działalności przez 
Spółkę. Terminowe wypełnianie przez 
Spółkę obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego stanowi 
element społecznej odpowiedzialności 
Spółki.  

 
Spółka przekazuje organom podatkowym 
informacje na temat wszelkich istotnych 
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Company also makes every effort to ensure 
that its tax settlements are always and 
consistently made in compliance with the 
applicable tax laws, and that the amounts 
of tax liabilities are in each case calculated 
on the basis of the relevant regulations, in 
accordance with the actual course of the 
Company's transactions and economic 
events in which the Company participates, 
and are paid within the time limits set by 
the law. 

 
 

The Company focuses its activities on 
achieving its business/economic goals; 
however, in achieving these goals it must 
also take into account their tax aspects. The 
Company strives to ensure that its 
transactions are tax-effective and – 
primarily – tax-safe. 

 

 

The Company identifies potential risks 
associated with the execution of tax 
obligations on an ongoing basis, primarily 
by monitoring changes in tax legislation 
and ensuring that all operations / 
transactions / activities in particular ones 
that are new, extraordinary (non-standard 
from the Company's point of view) or 
particularly complex are also considered in 
terms of tax consequences and related 
potential tax risks. Issues that raise 
interpretation doubts as to tax 
consequences are resolved by the Company 
on an ongoing basis and, if necessary, 
consulted/clarified with external entities 
(tax advisors and auditors) or persons 
designated centrally within the Group (to 
which the Company belongs) to oversee the 
tax aspects of the Group's operations 
(Corporate Tax). 

 

faktów i okoliczności. Spółka dokłada 
wszelkich starań aby jej rozliczenia 
podatkowe były zawsze i stale dokonywane 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa podatkowego, a kwoty zobowiązań 
podatkowych były w każdym przypadku 
kalkulowane na podstawie właściwych 
przepisów, zgodnie z rzeczywistym 
przebiegiem dokonywanych przez Spółkę 
transakcji i zdarzeń gospodarczych, w 
których Spółka uczestniczy oraz 
regulowane w terminach określonych 
przepisami prawa.  

 
Spółka ukierunkowuje swoje działania na 
realizację celów biznesowych / 
ekonomicznych, niemniej przy realizacji 
tych celów uwzględniać też musi ich 
aspekty podatkowe. Spółka dąży do tego 
aby zawierane przez nią transakcje były 
efektywne i przede wszystkim bezpieczne 
podatkowo. 

 
Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne 
ryzyka związane z realizacją obowiązków 
podatkowych przede wszystkim poprzez 
monitorowanie zmian w przepisach 
podatkowych, a także zapewnienie aby 
wszelkie operacje / transakcje / czynności, 
w tym w szczególności o charakterze 
nowym, ekstraordynaryjnym 
(niestandardowym z punktu widzenia 
Spółki) czy szczególnie skomplikowanym, 
były również rozpatrywane pod względem 
skutków podatkowych i związanych z tym 
ewentualnych ryzyk podatkowych. Kwestie, 
które budzą wątpliwości interpretacyjne co 
do skutków podatkowych, są przez Spółkę 
na bieżąco rozstrzygane, a w razie 
zaistnienia takiej konieczności 
konsultowane / wyjaśniane z zewnętrznymi 
podmiotami (doradcami podatkowymi i 
biegłymi rewidentami) lub osobami 
wyznaczonymi centralnie w Grupie, do 
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The most significant actions aimed at 
identifying and mitigating tax risks (also 
undertaken by the Company during tax 
year from 1 April 2021 to 31 March 2022) 
include: 

 cooperation with external advisors 
to the extent that the Company has 
doubts about the application of tax 
law, 

 participation of employees 
responsible for tax settlements in 
professional trainings, as well as 
financing post-graduate studies and 
courses in accounting and taxation, 

 regular use of newsletters, tax press 
releases published by tax 
consultancy firms, the specialist 
press and other media reports in the 
field of taxation.   

 

 

 

 

All ventures / transactions undertaken by 
the Company are motivated by both 
business and economic purposes and are 
therefore not undertaken based on tax 
considerations. The Company does not 
engage in artificial legal constructs created 
to reduce the tax burden nor does it 
participate in structures that lack economic 
justification. 

 
The Company's management fully 
understands the importance of ensuring the 
correctness of tax settlements and 
therefore does not take actions that could 
expose the Company to tax risks, while 

której należy Spółka, do sprawowania 
pieczy nad aspektami podatkowymi 
funkcjonowania Grupy (Corporate Tax).  

 
Do najistotniejszych działań, mających na 
celu identyfikację i ograniczenie ryzyk 
podatkowych (podejmowanych przez 
Spółkę również w roku podatkowym 
trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 
marca 2022 r.) można zaliczyć: 

 współpracę z zewnętrznymi 
doradcami w zakresie w jakim 
Spółka ma wątpliwości co do 
stosowania prawa podatkowego, 

 uczestnictwo pracowników 
odpowiedzialnych za rozliczenia 
podatkowe w szkoleniach 
branżowych, a także dofinansowanie 
studiów podyplomowych i kursów z 
zakresu księgowości i podatków, 

 bieżące korzystanie z newsletterów, 
prasówek podatkowych 
publikowanych przez firmy 
doradztwa podatkowego, prasy 
fachowej oraz innych doniesień 
medialnych w zakresie podatków.   

 

Wszelkie przedsięwzięcia i transakcje 
realizowane przez Spółkę motywowane są 
względami biznesowymi i gospodarczymi, a 
nie podatkowymi. Spółka nie angażuje się 
w sztuczne konstrukcje prawne tworzone w 
celu zmniejszenia obciążeń podatkowych 
ani nie uczestniczy w konstrukcjach, które 
pozbawione są uzasadnienia 
ekonomicznego.  

 
Kierownictwo Spółki w pełni rozumie 
znaczenie zapewnienia prawidłowości 
rozliczeń podatkowych i w związku z tym 
nie podejmuje działań mogących narazić 
Spółkę na ryzyka podatkowe, jednocześnie 
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making efforts - in particular through 
ongoing support of accounting personnel – 
to ensure that the Company's tax 
obligations are performed with the highest 
standards of diligence and reliability and 
transparency in its interactions with tax 
authorities. 
 

The Company has the status of an 
Authorized Economic Operator (AEO) – 
granted by the customs authorities after 
the Company meets all conditions and 
criteria to obtain it and after detailed 
verification by the competent authorities. 
The Company, as an entrepreneur granted 
the AEO status, is treated by customs 
authorities as a reliable entrepreneur. At 
the same time, having the AEO status by 
the Company means that it can be treated 
by other entrepreneurs as a reliable 
business partner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dokładając starań – w szczególności 
poprzez bieżące wsparcie służb księgowych 
– aby realizacja obowiązków podatkowych 
Spółki przebiegała z zachowaniem 
najwyższych standardów staranności i 
rzetelności oraz przejrzystości w 
kontaktach z organami podatkowymi.  

 
Spółka posiada status upoważnionego 
przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic 
Operator) – nadany jej przez organy celne, 
po spełnieniu przez Spółkę wszystkich 
warunków i kryteriów do jego uzyskania 
oraz przeprowadzeniu ich szczegółowej 
weryfikacji przez właściwe organy. Spółka, 
jako przedsiębiorca, któremu przyznano 
status AEO, jest traktowana przez organy 
celne jako przedsiębiorca wiarygodny. 
Jednocześnie, posiadanie przez Spółkę 
statusu AEO powoduje, że może być ona 
traktowana przez innych przedsiębiorców 
jako wiarygodny partner handlowy. 
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D. INFORMATION ON THE 
PROCESSES AND 
PROCEDURES APPLIED 
BY THE COMPANY 
CONCERNING THE 
MANAGEMENT OF THE 
FULFILMENT OF THE 
OBLIGATIONS 
RESULTING FROM THE 
TAX LAW REGULATIONS 
AND ENSURING THEIR 
PROPER PERFORMANCE 

 

 
Within the Company, there are procedures 
in place to enable and facilitate the 
management of the fulfilment of tax law 
obligations and to ensure their correct 
implementation. 

 

 
The Company applies processes and 
practices, which, as a rule, are not of a 
formalized / materialized nature and are 
based on long-standing experience and 
continuously updated knowledge of the 
Company's accounting personnel and 
proven best practices adopted by this 
personnel – aimed at ensuring the 
correctness of tax settlements. 

 

 

In the period 1 April 2021 - 31 March 2022, 
the principles of the Company's tax strategy 
were also implemented by outsourcing 
some of the tasks related to the Company's 
tax and accounting duties to external 
entities. These tasks included, among 
others, (i) execution of the Company's 
obligations related to employee 

D. INFORMACJA O 
STOSOWANYCH PRZEZ 
SPÓŁKĘ PROCESACH 
ORAZ PROCEDURACH 
DOTYCZĄCYCH 
ZARZĄDZANIA 
WYKONYWANIEM 
OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z 
PRZEPISÓW PRAWA 
PODATKOWEGO I 
ZAPEWNIAJĄCYCH ICH 
PRAWIDŁOWE 
WYKONANIE 

 

W ramach Spółki obowiązują i są stosowane 
procedury i procesy umożliwiające i 
ułatwiające zarządzanie wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego i zapewniające ich 
prawidłowe wykonanie.  

 
Spółka stosuje procesy i praktyki 
postępowania niemające co do zasady 
sformalizowanego / zmaterializowanego 
charakteru, oparte na wieloletnim 
doświadczeniu i na bieżąco aktualizowanej 
wiedzy personelu księgowego Spółki oraz 
przyjętych przez ten personel 
sprawdzonych schematach działań – 
ukierunkowanych na zapewnienie 
prawidłowości rozliczeń podatkowych. 

 
W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. założenia strategii podatkowej 
Spółki były realizowane również poprzez 
powierzenie części zadań związanych z 
wykonywaniem obowiązków podatkowych i 
księgowych Spółki podmiotom 
zewnętrznym. W zakres tych zadań 
wchodziła m.in. (i) realizacja obowiązków 
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remuneration settlements, including 
calculation and collection of advance 
payments for personal income tax and 
social security and health insurance 
contributions – by an external entity with 
the appropriate competence and authority 
to do so, as part of payroll outsourcing 
services, and (ii) support in the execution 
of processes related to the accounting of 
purchase and sales invoices and payments 
– by a shared services center established 
within the Group. To manage the 
Company's tax obligations in this respect 
the procedures adopted by the service 
providers were therefore applied. 

 

 
Supervision of the proper implementation 
of these processes was exercised by 
persons holding managerial financial and 
accounting functions in the Company, 
managing, and controlling the Company's 
financial and accounting department at the 
same time. The department is staffed with 
employees who participate in the 
Company's tax obligations. This 
department consists of persons whom the 
Company employs taking into account their 
qualifications, competencies and 
knowledge (including in the field of tax 
law), at the same time taking care to raise 
the qualifications and competencies of 
these persons and update their knowledge 
during their employment in the Company.  

 

 

 

 

 

 

 

Spółki związanych z rozliczaniem 
wynagrodzeń pracowniczych, w tym z 
naliczaniem i pobieraniem zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
oraz składek na ubezpieczenie społeczne i 
ubezpieczenie zdrowotne – przez 
zewnętrzny podmiot mający do tego 
odpowiednie kompetencje i uprawnienia, w 
ramach usług outsourcingu płacowego oraz 
(ii) wsparcie w realizacji procesów 
związanych z księgowaniem faktur zakupu i 
sprzedaży oraz płatności – przez utworzone 
w ramach Grupy centrum usług wspólnych. 
Do zarządzania wykonywaniem 
obowiązków podatkowych Spółki w tym 
zakresie miały więc zastosowanie 
procedury przyjęte przez usługodawców.  

 

Nadzór nad właściwą realizacją tych 
procesów był sprawowany przez osoby 
pełniące w Spółce kierownicze funkcje 
finansowo-księgowe, zarządzające i 
sprawujące jednocześnie kontrolę nad 
działem finansowo-księgowym Spółki. W 
dziale tym zatrudnieni są pracownicy 
uczestniczący w realizacji obowiązków 
podatkowych Spółki. Dział ten składa się z 
osób, które Spółka zatrudnia z 
uwzględnieniem ich kwalifikacji, 
kompetencji i wiedzy, w tym z zakresu 
prawa podatkowego, jednocześnie dbając o 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji tych 
osób oraz aktualizację ich wiedzy w czasie 
zatrudnienia w Spółce.  
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E. INFORMATION ON 
VOLUNTARY FORMS OF 
COOPERATION APPLIED 
BY THE COMPANY WITH 
THE NATIONAL TAX 
ADMINISTRATION 
AUTHORITIES 

 
During the period 1 April 2021 – 31 March 
2022, proceedings were pending and 
uncompleted to issue an advance pricing 
agreement to the Company. 

 

 

The Company did not participate in other 
voluntary forms of cooperation with the 
National Tax Administration authorities, in 
particular, it did not conclude a cooperation 
agreement referred to in Section IIB of the 
Tax Ordinance Act of 29 August 1997 
(hereinafter: 'Tax Ordinance'). 

 

 

At the same time, the Company tried to 
clarify any doubts regarding its tax 
settlements on an ongoing basis through 
direct contact with the tax authorities (if 
necessary), by designated persons, 
providing the tax authorities with all 
necessary information and declaring full 
transparency in this respect. 

 

 

 
 
 
 
 

E. INFORMACJA O 
STOSOWANYCH PRZEZ 
SPÓŁKĘ DOBROWOLNYCH 
FORMACH WSPÓŁPRACY Z 
ORGANAMI KRAJOWEJ 
ADMINISTRACJI 
SKARBOWEJ 

 
W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. toczyło się i nie zostało zakończone 
postępowanie w przedmiocie wydania 
uprzedniego porozumienia cenowego dla 
Spółki. 

 
Spółka nie uczestniczyła w innych 
dobrowolnych formach współpracy z 
organami Krajowej Administracji 
Skarbowej, w szczególności nie zawarła 
umowy o współdziałanie, o której mowa w 
przepisach działu IIB ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(dalej: „Ordynacja podatkowa”). 

 
Jednocześnie Spółka stara się na bieżąco 
wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące 
jej rozliczeń podatkowych poprzez 
bezpośredni kontakt z organami 
podatkowymi (w razie zaistnienia takiej 
konieczności) przez wyznaczone do tego 
osoby, udzielając organom podatkowym 
wszelkich niezbędnych informacji i 
deklarując pełną transparentność w tym 
zakresie. 
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F. INFORMATION ON THE 
FULFILMENT OF TAX 
OBLIGATIONS BY THE 
TAXPAYER WITHIN THE 
TERRITORY OF THE 
REPUBLIC OF POLAND 

 

 
During the period 1 April 2021 – 31 March 
2022, all of the Company's tax obligations 
were performed with due diligence and 
within the applicable deadlines. 

 

 

In compliance with the requirements of 
completeness, reliability and transparency 
of tax settlements, the Company fulfilled its 
obligations under tax law, in particular with 
regard to calculation and payment of 
advance payments for corporate income tax 
(CIT), regular and timely submission of JPK 
reports, ongoing verification of obligations 
related to payments to non-residents and 
collection of the withholding tax, acting as 
remitter of personal income tax (PIT), 
payment of local taxes (property tax) and 
monitoring of the occurrence of tax 
schemes and the obligation to report them. 

 

 

 
During the period 1 April 2021 – 31 March 
2022 the Company has settled its main tax 
liabilities as set out in the table below. 

 

 

 

 

F. INFORMACJA ODNOŚNIE 
DO REALIZACJI PRZEZ 
PODATNIKA 
OBOWIĄZKÓW 
PODATKOWYCH NA 
TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

 
W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. wszystkie ciążące na Spółce 
obowiązki podatkowe były realizowane z 
należytą starannością i w obowiązujących 
Spółkę terminach. 

 
Z zachowaniem wymogów kompletności, 
rzetelności i transparentności rozliczeń 
podatkowych, Spółka wywiązywała się z 
ciążących na niej obowiązków wynikających 
z prawa podatkowego, w szczególności w 
zakresie kalkulacji i opłacania zaliczek na 
podatek dochodowy od osób prawnych 
(CIT), regularnego i terminowego składania 
raportów JPK, bieżącego weryfikowania 
obowiązków związanych z płatnościami 
należności na rzecz tzw. nierezydentów i 
pobierania podatku u źródła, pełnienia 
funkcji płatnika podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT), opłacania podatków 
lokalnych (podatku od nieruchomości) oraz 
monitorowania występowania schematów 
podatkowych i obowiązku ich raportowania. 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. Spółka dokonała rozliczenia 
głównych zobowiązań podatkowych zgodnie 
z poniższą tabelą. 
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PIT on employees' 
and contractors' 
salaries 

2.536.003,00 PLN 

VAT 23.592.697,00 PLN  

CIT 12.977.089,00 PLN  

 
During the period 1 April 2021 – 31 March 
2022 the Company did not provide the 
Head of the National Fiscal Administration 
with information on tax schemes referred to 
in Article 86a § 1 point 10 of the Tax 
Ordinance Act of 29 August 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIT od wynagrodzeń 
pracowników i 
zleceniobiorców 

2.536.003,00 PLN 

VAT 23.592.697,00 PLN  

CIT 12.977.089,00 PLN  

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. Spółka nie przekazywała Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji o schematach podatkowych, o 
których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 
Ordynacji podatkowej.  
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G. INFORMATION ON 
TRANSACTIONS WITH 
RELATED PARTIES 
WITHIN THE MEANING 
OF ARTICLE 11A PAR. 1 
PT. 4 OF THE CIT ACT, 
WHOSE VALUE EXCEEDS 
5% OF TOTAL ASSETS 

 
During the period 1 April 2021 – 31 March 
2022 the Company was a party to 
transactions with related parties within the 
meaning of Article 11a par. 1 point 4 of the 
CIT Act, the value of which exceeded 5% of 
the total of assets within the meaning of the 
accounting regulations, determined on the 
basis of the Company's last approved 
financial statements. These transactions 
concerned the provision of logistics services 
to a related party being a non-Polish tax 
resident for a total amount of PLN 10.8 
million, taking of a loan from a related party 
being a non-Polish tax resident for a total 
amount of USD 8 million and receiving a 
guarantee from a related party being a non-
Polish tax resident for the repayment of the 
Company's liabilities in the amount of PLN 
13.7 million. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

G. INFORMACJA O 
TRANSAKCJACH Z 
PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI W 
ROZUMIENIU ART. 11A 
UST. 1 PKT 4 USTAWY O 
CIT, KTÓRYCH WARTOŚĆ 
PRZEKRACZA 5% SUMY 
BILANSOWEJ AKTYWÓW 

 
W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. Spółka była stroną transakcji z 
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 
11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których 
wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej 
aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalonej na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego Spółki. Transakcje te 
dotyczyły świadczenia usług logistycznych 
do podmiotu powiązanego kapitałowo 
niebędącego polskim rezydentem 
podatkowym na łączną kwotę 10,8 mln zł, 
zaciągnięcia pożyczki od podmiotu 
powiązanego kapitałowo niebędącego 
polskim rezydentem podatkowym na łączną 
kwotę 8 mln USD i otrzymania od podmiotu 
powiązanego kapitałowo niebędącego 
polskim rezydentem podatkowym 
gwarancji / poręczenia spłaty zobowiązań 
Spółki o wartości 13,7 mln zł.  
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H. INFORMATION ON 
PLANNED OR 
UNDERTAKEN 
RESTRUCTURING 
OPERATIONS BY THE 
TAXPAYER, WHICH MAY 
AFFECT THE AMOUNT OF 
TAX LIABILITIES OF THE 
TAXPAYER OR ITS 
RELATED ENTITIES IN 
THE MEANING OF 
ARTICLE 11A PAR. 1 
ITEM 4 OF THE CIT ACT 

 

 

 
During the period 1 April 2021 – 31 March 
2022 the Company did not plan or 
undertake restructuring operations that 
may affect the amount of tax liabilities of 
the Company or its related entities within 
the meaning of Article 11a par. 1 point 4 of 
the CIT Act. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. INFORMACJA O 
PLANOWANYCH LUB 
PODEJMOWANYCH PRZEZ 
PODATNIKA 
DZIAŁANIACH 
RESTRUKTURYZACYJNYC
H MOGĄCYCH MIEĆ 
WPŁYW NA WYSOKOŚĆ 
ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH 
PODATNIKA LUB 
PODMIOTÓW 
POWIĄZANYCH W 
ROZUMIENIU ART. 11A 
UST. 1 PKT 4 USTAWY O 
CIT 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. Spółka nie planowała ani nie 
podejmowała działań restrukturyzacyjnych 
mogących mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych Spółki lub 
podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu 
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.  
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I. INFORMATION ON 
APPLICATIONS 
SUBMITTED BY THE 
COMPANY FOR ISSUANCE 
OF: 

a. general tax interpretation, 
referred to in art. 14a par. 1 
of the Tax Ordinance, 

b. interpretation of tax law, 
referred to in article 14b of 
the Tax Ordinance, 

c. binding information on rates, 
referred to in art. 42a of the 
act dated March 11, 2004 on 
tax from goods and services, 

d. binding excise tax information 
referred to in art. 7d par. 1 of 
the act of 6 December 2008 
on excise tax 

 
 

During the period 1 April 2021 - 31 March 
2022 the Company did not apply for:  

A. general tax interpretations referred 
to in Article 14a par. 1 of the Tax 
Ordinance, 

B. tax law interpretations referred to in 
Art. 14b of the Tax Ordinance, 

C. issuance of binding information on 
rates referred to in art. 42a of the 
act of 11 March 2004 on tax on 
goods and services 

D. issuance of binding excise tax 
notices referred to in art. 7d par. 1 
of the Act of 6 December 2008 on 
Excise Tax. 
 

I. INFORMACJA O 
ZŁOŻONYCH PRZEZ 
SPÓŁKĘ WNIOSKACH O 
WYDANIE: 

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

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

c. wiążącej informacji 
stawkowej, o której mowa w 
art. 42a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, 

d. wiążącej informacji 
akcyzowej, o której mowa w 
art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym 

 

W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. Spółka nie składała wniosków o:  

a) ogólne interpretacje podatkowe, o 
których mowa w art. 14a § 1 
Ordynacji podatkowej, 

b) interpretacje przepisów prawa 
podatkowego, o których mowa w 
art. 14b Ordynacji podatkowej, 

c) wydanie wiążących informacji 
stawkowych, o której mowa w art. 
42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług 

d) wydanie wiążących informacji 
akcyzowych, o których mowa w art. 
7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym. 
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J. INFORMATION 
CONCERNING TAX 
SETTLEMENTS OF THE 
TAXPAYER IN 
TERRITORIES OR 
COUNTRIES APPLYING 
HARMFUL TAX 
COMPETITION 

 

 

 
During the period 1 April 2021 - 31 March 
2022 the Company did not carry out tax 
settlements in the territories or countries 
applying harmful tax competition indicated 
in the executive acts issued pursuant to 
Article 11j(2) of the CIT Act and pursuant 
to Article 23v(2) of the Personal Income Tax 
Act of 26 July 1991 and in the 
announcement of the Minister of Finance 
issued pursuant to Article 86a par. 10 of the 
Tax Ordinance. 

 

 

J. INFORMACJA 
DOTYCZĄCA 
DOKONYWANIA 
ROZLICZEŃ 
PODATKOWYCH 
PODATNIKA NA 
TERYTORIACH LUB W 
KRAJACH STOSUJĄCYCH 
SZKODLIWĄ 
KONKURENCJĘ 
PODATKOWĄ 

 
W okresie 1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 
2022 r. Spółka nie dokonywała 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 i na podstawie art. 
23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz w obwieszczeniu ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych wydanym 
na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 
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