
NIP: PL7010533575          REGON: 363426031           BDO: 000014812 

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000592061       

Kapitał Zakładowy: 659 300,00 zł 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. (dalej: 

Spółka, CPP Poland) w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, sporządzona została 

zgodnie z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego. 

CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

Rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020
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PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM 

OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE

Spółka realizowała procesy i procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi 

 z przepisów prawa podatkowego, które zapewniają ich prawidłowe wykonywanie.

Procesy i procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego 

były dostosowane do wielkości, struktury oraz działalności Spółki, w tym sektora w którym działała i skali 

prowadzonych krajowych i zagranicznych transakcji.  

Procesy i procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego 

obejmowały m.in.: zarządzanie funkcją zgodności (compliance) w zakresie postępowania Spółki oraz jej 

pracowników z przepisami prawa podatkowego i innymi regulacjami, w tym również regulacjami 

wewnętrznymi, zarządzanie wewnętrzną kontrolą, a także weryfikacją kwestii podatkowych przez 

odpowiednie podmioty zewnętrzne, zarządzanie ryzykiem podatkowym, zarządzanie dokumentacją 

i danymi podatkowymi, a także zarządzanie kadrami i organizacją Spółki w zakresie funkcji podatkowej. 

Nadzór nad realizacją procesów i procedur w zakresie zarządzania obowiązkami wynikającymi 

z przepisów prawa podatkowego sprawuje członek zarządu Spółki. 

Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie podatków i postrzeganie płacenia podatków jako obowiązku 

społecznego to podstawowe zasady wpisane w działanie Spółki. 


