Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. w 2020 roku

Informacje ogólne o Spółce
Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Czaplinku, woj.
zachodniopomorskie, prowadzi działalność gospodarczą, na terytorium Polski za
pośrednictwem zakładów położonych w Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Białogardzie oraz
Tczewie.
Spółka jest wiodącym producentem wiązek kablowych dla przemysłu kolejowego,
motoryzacyjnego, a także maszyn użytkowych i budowlanych.
Spółka jest częścią Grupy PKC, globalnego koncernu, którego główny przedmiot działalności
skupia się na produkcji wiązek kablowych oraz systemów okablowania dla branży
motoryzacyjnej.

Grupa PKC została członkiem Grupy Motherson (Grupa MSSl) w 2017 r. Grupa PKC jest
częścią Grupy MSSL produkującą wiązki przewodów kablowych, której operatorem jest
Motherson Sumi Systems Ltd. - flagowa firma Grupy MSSL.
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Zabezpieczenie wykonywania obowiązków podatkowych
W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka
podejmuje odpowiednie działania w zakresie jej organizacji i zasad funkcjonowania, a także współpracę z
organami podatkowymi i zewnętrznymi podmiotami doradczymi.

Rozliczenia podatkowe Spółki prowadzone są przez wykwalifikowany personel zatrudniony w Dziale
Finansowym Spółki, z Kierownikiem Działu Finansowego na czele, pod nadzorem Dyrektora Finansowego.
W celu zapewnienia, że wiedza pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe jest kompletna i
aktualna, Spółka zapewnia pracownikom dostęp do wiedzy podatkowej, w tym poprzez umożliwienie im
wzięcia udziału w okresowych szkoleniach wewnętrznych z zakresu podatków oraz bieżące informowanie
pracowników Spółki o zmianach w prawie podatkowym, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki.
W przypadku wątpliwości, Spółka konsultuje kwestie podatkowe z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.
Dodatkowo, pracownicy innych działów funkcjonujących w Spółce mają obowiązek konsultowania
podejmowanych działań z personelem Działu Finansowego, w zakresie potencjalnych zdarzeń mogących
wywoływać skutki podatkowe. W tym zakresie Spółka wdrożyła grupową procedurę.
Spółka korzysta z wyspecjalizowanych programów komputerowych, które wspomagają jej pracowników, w
prawidłowym i terminowym wypełnianiu obowiązków podatkowych Spółki.
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Procedury i procesy podatkowe
Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i procesy podatkowe, w celu prawidłowego i terminowego
wypełniania jej obowiązków podatkowych. Procedury i procesy są dostosowane do wielkości oraz struktury
Spółki. Dzięki regularnym rewizjom, procesy i procedury są dostosowywane do zmian zachodzących w
przepisach podatkowych. Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe procedury lub procesy:
Nazwa procedury / procesu

Opis

Procesy rozliczeniowe

Zasady w zakresie rozliczenia obowiązków podatkowych Spółki w sposób terminowy i prawidłowy

Procedury obiegu i archiwizacji
dokumentów

Procedury określające zasady obiegu i bezpiecznego przechowywania dokumentacji podatkowej, w tym
procedura akceptacji /podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe

Proces w zakresie kontroli

Zasady postępowania w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych w Spółce

Procedura zakupowa

Procedura dokonywania zakupów i weryfikacji kontrahentów

Procedura MDR

Procedura identyfikowania i raportowania schematów podatkowych

Weryfikacja kontrahentów

Procedura weryfikacji kontrahentów(w tym procedury należytej staranności dla potrzeb VAT i CIT).
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Realizacja obowiązków podatkowych w 2020 r.
Spółka dochowuje należytej staranności w zakresie rozliczania
podatków bezpośrednich, pośrednich i lokalnych. Efektem tego, w 2020
r. Spółka terminowo i prawidłowo wypełniła obowiązków związanych z
wszystkimi zobowiązaniami podatkowymi w Polsce, zarówno jako
podatnik, jak i płatnik.
W 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała transakcji bądź czynności o
cechach schematu podatkowego, podlegających zaraportowaniu do
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Danina

Status Spółki

CIT

Podatnik

PIT

Płatnik

Podatek celny

Podatnik

Podatek od
nieruchomości

Podatnik

ZUS

Płatnik / podatnik
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Transakcje z podmiotami powiązanymi oraz transakcje
restrukturyzacyjne
Tabela prezentuje transakcje, których wartość przekracza 5 % sumy bilansowej aktywów Spółki za 2020 r.
Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.
Podmiot

Państwo

Rodzaj transakcji

Motherson Rolling Stock Systems GB Ltd.

Wielka Brytania

Towarowa

MSSL (GB) Limited

Wielka Brytania

Towarowa

Motherson Rolling Stock Systems GB Ltd.

Wielka Brytania

Finansowa

Polska

Finansowa

Wielka Brytania

Usługowa

PKC Group Poland Holding Sp. z o. o.
Motherson Rolling Stock Systems GB Ltd.

W 2020 r. Spółka nie podejmowała istotnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na jej
rozliczenia podatkowe, i nie planuje takich w przyszłości.
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Dobrowolna współpraca z organami podatkowymi
W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskami o:
• 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 o podatku od towarów i usług,
• wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
Spółka dąży do zapewnienia profesjonalnej, otwartej i transparentnej współpracy z organami podatkowymi.
W poprzednich latach Spółka jednokrotnie wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego, niemniej jednak nie wyklucza w przyszłości tej czy innych form współpracy z organami
podatkowymi w przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie przepisów prawa podatkowego
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