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PKC Group Poland sp. z o.o.

Informacje ogólne
PKC Group Poland sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w dwóch zakładach produkcyjnych
zlokalizowanych w Starachowicach.
Spółka jest jednym z wiodących producentów wiązek kablowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Spółka prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, produkcji
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych oraz sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do
pojazdów samochodowych.
Spółka jest częścią Grupy PKC, globalnego koncernu, którego główny przedmiot działalności skupia się na produkcji wiązek
kablowych oraz systemów okablowania dla branży motoryzacyjnej. Historia Grupy PKC sięga 1969 r., w którym działalność
rozpoczęła spółka Pohjolan Kaapeli Oy, a w Kempele została utworzona pierwsza fabryka wiązek kablowych.
Grupa PKC jest częścią Grupy MSSL, która produkuje przede wszystkim wiązki przewodów kablowych, a której operatorem jest
Motherson Sumi Systems Ltd., flagowa firma Grupy MSSL.

Procedury i procesy podatkowe
Spółka dąży do zapewnienia bieżącej, terminowej i rzetelnej realizacji swoich obowiązków wynikających z prawa
podatkowego. Spółka wdrożyła m.in. poniższe procedury podatkowe, podlegają regularnej rewizji i aktualizacji w
celu dostosowania polityk Spółki do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej oraz przygotowania na
nowe ryzyka.
Procedura
akceptacji
/
podpisywania
Procedura należytej staranności na potrzeby podatku
dokumentów mających wpływ na rozliczenia
u źródła.
podatkowe.
Procedury na podstawie przepisów szczególnych
Raportowanie do Grupy m.in. obowiązków
(AML, RODO).
dotyczących cen transferowych.
Polityka cen transferowych Grupy PKC.
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
Procedura identyfikowania i raportowania schematów
podatkowych (MDR).

Grupowa procedura weryfikacji kontrahentów.

Zarządzanie kwestiami podatkowymi
Dział Finansowy Spółki
W celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka zatrudnia wykwalifikowany
personel w Dziale Finansowym posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, odpowiedzialnych za wypełnienie
obowiązków podatkowych, niezbędny nadzór nad procesami podatkowymi oraz współpracę z organami podatkowymi i
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 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 szkoleniach
dotyczących podatków.
Zewnętrzni doradcy podatkowi
W zakresie bieżących zmian w prawie podatkowym oraz skomplikowanych kwestii podatkowych, Spółka korzysta z
zewnętrznych doradców.

Systemy IT
Niezależnie od wcześniej wskazanych procedur podatkowych w celu zabezpieczenia pozycji podatkowej, Spółka korzysta m.in.
z systemów IT, które wspierają prawidłową realizację obowiązków podatkowych, w tym kalkulację właściwej wysokości
zobowiązań podatkowych. Systemy IT są na bieżąco aktualizowane i serwisowane w celu zachowania bezpieczeństwa,
poprawności i ciągłości danych niezbędnych w procesie kalkulacji zobowiązań podatkowych.

Realizacja obowiązków podatkowych w 2020 r.
Spółka w 2020 r. terminowo i prawidłowo wypełniała obowiązki
związane z wszystkimi zobowiązaniami podatkowymi w Polsce.
Spółka na bieżąco monitoruje wszystkie obowiązki podatkowe (w
zakresie podatków bezpośrednich, pośrednich i lokalnych), jak i
monitoruje wszystkie zmiany w prawie podatkowym, które mogą
mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki.

Danina

Status

Podatek dochodowy od osób
prawnych

Podatnik

W 2020 r. Spółka na bieżąco analizowała dokonywane transakcje
oraz czynności z punktu widzenia raportowania schematów
podatkowych MDR (ang. mandatory disclosure rules). W 2020 r.
Spółka nie zidentyfikowała transakcji bądź czynności posiadającej
cechy schematu podatkowego, podlegających raportowaniu w
Polsce.

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

Płatnik

Podatek celny

Podatnik

Podatek od nieruchomości

Podatnik

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

ZUS

Płatnik

Transakcje z podmiotami powiązanymi i
transakcje restrukturyzacyjne
Niniejsza tabela prezentuje transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające wartość 5 % sumy bilansowej
aktywów Spółki w 2020 r. Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.
Kontrahent

Państwo

Rodzaj transakcji

PKC Eesti AS

Estonia

Sprzedaż towarów

PKC Eesti AS

Estonia

Usługowa

PKC Wiring System DOO Serbia

Serbia

Sprzedaż towarów

PKC Wiring System DOO Serbia

Serbia

Zakup towarów

W 2020 r. Spółka nie przeprowadziła żadnych transakcji restrukturyzacyjnych, które miałyby wpływ na
obowiązki podatkowe Spółki czy też innych podmiotów powiązanych. Spółka również nie planuje
przeprowadzenia żadnych czynności restrukturyzacyjnych w przyszłości.

Dobrowolna współpraca z organami
podatkowymi
Spółka dąży do zapewnienia profesjonalnej, otwartej i transparentnej współpracy z organami podatkowymi.

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych,
ogólnej interpretacji podatkowej, uprzednich porozumień cenowych, wiążącej informacji stawkowej (WIS) czy też
wiążącej informacji akcyzowej (WIA).
Niemniej jednak, w poprzednich latach, Spółka występowała do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Spółka stosuje się do uprzednio pozyskanych
interpretacji w bieżącej działalności gospodarczej.
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