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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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1. 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. 
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2. OBOWIĄZKI PODATKOWE ORAZ SCHEMATY PODATKOWE

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

Spółka realizowała terminowo obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

nałożone zostały przez obowiązujące przepisy. 

Spółka podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości 

swoich dochodów, była również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a także 

podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonywała również poboru podatku u źródła. 

Spółka współpracowała z agencjami celnymi, które wspierały ją w zakresie prawidłowego rozliczenia cła 

oraz w zakresie realizacji formalności celnych. 

Spółka nie korzystała z ulg w zapłacie zobowiązań (odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie 

zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika), o których mowa 

w art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  

SCHEMATY PODATKOWE 

Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację MDR-3 w zakresie skorzystania 

w podatku dochodowym od osób prawnych z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. 
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3. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI 

SKARBOWEJ

DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS 

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl 

art. 20s § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, a także nie występowała z wnioskiem 

o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA), o którym mowa w art. 83 ustawy 

z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz 

zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. 

4. WNIOSKI PODATNIKA 

OGÓLNE INTERPRETACJE PODATKOWE 

Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa 

w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej. 

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE 

Spółka złożyła wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zakresie: 

- przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, 

- przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych. 

WIĄŻĄCE INFORMACJE STAWKOWE

Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 

w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

WIĄŻĄCE INFORMACJE AKCYZOWE

Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa 

w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
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5. 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. 


