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Fiskars Polska sp. z o.o. 

Informacja o wdrożonej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym 

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

Informacje przedstawione poniżej stanowią informacje dotyczące strategii podatkowej realizowanej 

przez Fiskars Polska sp. z o.o. (dalej określana jako „Spółka” lub jako „Fiskars Polska”) w roku 

podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu wypełnienia 

obowiązku wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (dalej określanej jako „Ustawa o CIT”). 

I. Wprowadzenie 

 

Fiskars Polska sp. z o.o. należy do globalnej grupy działającej pod firmą Fiskars. Grupa Fiskars jest  

notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Helsinkach dostawcą artykułów konsumpcyjnych. 

Przedmiot działalności Spółki obejmuje dystrybucję i sprzedaż wszelkich artykułów konsumpcyjnych 

codziennego użytku. 

Poszanowanie obowiązujących przepisów prawa, zrównoważony rozwój, komunikacja i interakcja, a 

także różnorodność to wartości obowiązujące we wszystkich podmiotach Grupy, którymi się one kierują 

we wszystkich aspektach swojej bieżącej działalności. 

Wizja Spółki i wyznawane przez nią wartości przyczyniają się do zapewnienia należytego i terminowego 

wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego.  

II. Informacja o strategii podatkowej realizowanej w Fiskars Polska sp. z o.o. - zgodnie z art. 27c 

ust. 2 Ustawy o CIT 

 

1. Informacja o procesach i procedurach stosowanych przez Spółkę dotyczących zarządzania 

realizacją zobowiązań wynikających z prawa podatkowego oraz zapewnienia ich prawidłowej 

realizacji. 

 

Fiskars Polska sp. z o.o. stosuje procedury, polityki i zasady wdrożone na poziomie Grupy, które zostały 

wypracowane przez cały długoletni okres funkcjonowania zarówno całej Grupy, jak i każdego z 

podmiotów należących do niej. Wdrożone rozwiązania gwarantują właściwe zarządzanie funkcją 

podatkową Spółki oraz korzystnie wpływają na prawidłowe i terminowe wypełnianie obowiązków 

podatkowych, a także na bezpieczeństwo podatkowe Spółki. 

Struktura organizacyjna Spółki, która ma charakter sformalizowany, przewiduje odpowiedni podział 

obowiązków i zadań związanych z dokonywaniem rozliczeń podatkowych Spółki. Ponadto, dzięki 

zastosowanym przez Spółkę rozwiązaniom jej struktura organizacyjna jest kompletna i spójna. 

Wdrożone przez Spółkę procedury, polityki i zasady działania wspierają prawidłowe wywiązywanie się 

przez nią ze zobowiązań podatkowych poprzez:  

• dochowywanie najwyższej staranności w dokonywaniu rozliczeń podatkowych w oparciu o 

procedury zakupów i sprzedaży, w tym również politykę autoryzacji wydatków; 

• prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, 

przekazywaniem, za pośrednictwem poczty lub osobiście, informacji, o których mowa w 

przepisach prawa podatkowego, w tym deklaracji, zeznań, informacji podatkowych, i 

ostatecznie zapłatą zobowiązań podatkowych; 

• przydzielanie obowiązków kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ustalanie zasad 

odpowiedzialności za ich wykonywanie między innymi dzięki opracowanej i wdrożonej polityce 

zatrudnienia; 

• zorganizowanie we właściwy sposób struktur zarządzania i nadzoru nad wykonywaniem 

obowiązków; 
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• monitorowanie i analizowanie spraw podatkowych związanych z działalnością Spółki, a także 

rozstrzyganie wątpliwości w tych sprawach; 

• stosowanie jednolitego podejścia do kwestii podatkowych oraz unikanie rozbieżności w 

stosowaniu prawa podatkowego przez poszczególne jednostki organizacyjne; 

• przeciwdziałanie niewywiązaniu się z obowiązku udostępniania informacji o schematach 

podatkowych; 

• prawidłowe przetwarzanie i archiwizację dokumentów zawierających dane wrażliwe. 

 

Wykonywanie wyżej wymienionych czynności jest również zapewnione dzięki istnieniu i stosowaniu 

procedur podatkowych, dzięki którym Spółka realizuje swoją funkcję podatkową oraz w ramach których 

wdraża swój system zarządzania ryzykiem podatkowym. 

Rekrutacja pracowników Spółki odbywa się zgodnie z opracowaną w tym zakresie procedurą, która 

zapewnia przeprowadzanie doboru pracowników z najwyższą starannością, co przekłada się również 

na jakość rozliczeń podatkowych Spółki. Ponadto, pracownicy Spółki zobowiązani są do znajomości 

prawa podatkowego i śledzenia na bieżąco zmian w przepisach prawa podatkowego. 

Spółka nie angażuje się w żadne działania niezgodne z prawem i nie stosuje zakazanych przez prawo 

praktyk mających na celu unikanie opodatkowania lub optymalizację  podatkową.   

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie podejmowała 

dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w jakiejkolwiek formie. 

 

3. Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka realizowała 

zobowiązania podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie następujących podatków: 

a) podatek dochodowy od osób prawnych  – Spółka składała deklaracje podatkowe, informacje 

podatkowe oraz wpłacała zaliczki na podatek dochodowy, a także – jako płatnik – na 

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów uzyskiwanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT; 

b) podatek VAT - Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje podatkowe i 

odprowadzała podatek VAT; 

c) podatek dochodowy od osób fizycznych - Spółka, jako płatnik, odprowadzała zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wywiązywała się z obowiązku składania deklaracji 

i informacji podatkowych;  

d) cło - Spółka realizowała obowiązki związane z odprawą celną i zapłatą cła.  

 

Spółka wdrożyła procedury mające na celu zapewnienie prawidłowego składania deklaracji 

podatkowych oraz prawidłowego i terminowego dokonywania płatności podatkowych, a także 

przestrzega w praktyce wdrożonych przez siebie procedur. Pracownicy Spółki dokładają wszelkich 

starań, aby Spółka zawsze terminowo dokonywała swoich rozliczeń podatkowych i składała swoje 

deklaracje podatkowe w terminie. 

 

Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych.  

 

4. Informacja na temat liczby informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a 

ust. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, z 

podziałem na podatki, których schematy te dotyczą. 
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W roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka nie 

przekazała Szefowi Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w 

art. 86a ust. 1 pkt 10  Ordynacji podatkowej,  ponieważ ustaliła, że brak jest przesłanek do składania 

takich sprawozdań. 

 

5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 Ustawy 

o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego Spółki, w tym podmiotów niebędących rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonywała 

następujących transakcji z podmiotami powiązanymi  w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o  

podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczała 5% wartości jej aktywów: 

• zakup towarów od  Fiskars Finland Oy Ab na kwotę ok. 78 mln zł; oraz 

• sprzedaż towarów do  Fiskars Finland Oy Ab na kwotę ok. 190 mln zł. 

 

6. Informacja o planowanych lub podjętych działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w 

rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie były podejmowane żadne 

działania restrukturyzacyjne, jakie mogłyby wpłynąć na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 

jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT. 

 

7. Informacja na temat składanych przez Spółkę wniosków o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art.  14a ust.1 Ordynacji podatkowej; 

b) wykładni przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej; 

c) wiążącej informacji stawkowej (WIS), o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów 

i usług; 

d) wiążącej informacji akcyzowej (WIA), o której mowa w art.  7d ust.1  Ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). 

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie złożyła żadnych 

wniosków o wydanie: 

• ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art.  14a ust.1 Ordynacji podatkowej; 

• wykładni 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 z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). 

 

8. Informacja o rozliczeniach podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową wskazaną w aktach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11j ust.2  Ustawy o CIT oraz na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w Obwieszczeniu Ministra Finansów 

Publicznych wydanym na podstawie art. 86a ust.10  Ordynacji podatkowej.  
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W roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. Spółka nie  

dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terenach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust.2 

Ustawy o CIT oraz na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, a także w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wydanym na podstawie art. 86a ust.10  ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

 

Fiskars Polska sp. z o.o. 

 


