
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



NIP: PL7010533575          REGON: 363426031           BDO: 000014812 

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

Kapitał Zakładowy: 659 300,00 zł 

INFORMACJE Z ZAKRESU CEN TRANSFEROWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH NA TERYTORIACH LUB  

W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

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 podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86 a § 10 Ordynacji podatkowej. 

INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH 

RESTRUKTURYZACYJNYCH 

Spółka nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 

5% SUMY BILANOSWEJ AKTYWÓW 

Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami 

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spółka była zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie 

realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy 

 o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Transakcje opisane w lokalnej dokumentacji cen transferowych nie przekraczały 5% sumy bilansowej 

aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem transakcji związanych z uzyskaniem 

finansowania, w tym zaciągniętych pożyczek w poprzednich latach, których łączna wartość (zadłużenia) 

na koniec roku podatkowego przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów. 


