INFORMACJA o realizowanej w 2020 r. Strategii Podatkowej
przez VEKA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
Informacja o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej spółki: VEKA Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Skierniewicach (dalej: VEKA lub Spółka) wypełnia obowiązek nałożony na Spółkę
na podstawie przepisu art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zmianami,
dalej: Ustawa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2020 r.,
poz 1325 ze zmianami – dalej: Ordynacja).

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. VEKA:
1. nie posiadała spisanych wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie oraz nie stosowała w 2020 r. dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej. Spółka posiada Politykę rachunkowości zgodnie, z którą dokonuje
zapisów księgowych zdarzeń gospodarczych.
2. terminowo i rzetelnie wypełniała obowiązki podatkowe wynikające z ustaw podatkowych.
Spółka bieżąco regulowała swoje zobowiązania podatkowe w szczególności powstałe na
gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości. VEKA nie stosowała
agresywnej lub ryzykownej polityki podatkowej.
3. przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie
podatkowym, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji dotyczącym wypłaty dywidendy
i opłat licencyjnych otrzymując numer schematu podatkowego: MDR9451013/20. VEKA
złożyła w ustawowym terminie Raport z realizacji schematu podatkowego MDR-3.
4. zrealizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 4 Ustawy, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) z podmiotem powiązanym VEKA AG, DE123995034, adres: Dieselstraße 8, D-48324
Sendenhorst transakcje:
- sprzedaży wyrobów gotowych,
- zakupu towarów handlowych,
- zakupu materiałów i półproduktów do produkcji,
- zakupu środków trwałych,
- zakupu części zamiennych i materiałów pomocniczych,
- zakupu usług o niskiej wartości dodanej,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu licencji (Know-how, znak towarowy)
- wynajmu urządzeń przemysłowych

b) z podmiotem powiązanym VEKA Umwelttechnik GmbH, DE811205690, adres: Im
Straßfeld 1, D-99820 Hörselberg-Hainich OT Behringen - transakcja zakupu materiałów do
produkcji.
5 nie planowała oraz nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy,
6. nie występowała z wnioskiem o wydanie oraz nie posiadała:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji,
b) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. z 2021 r., poz. 685 ze zmianami),
c) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
7 posiada wydane w 2020 r. lub w latach poprzednich i nadal obowiązujące następujące
interpretacje przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji:
a) Z dnia 18 czerwca 2014 r. dotycząca obowiązku wystawienia faktur korygujących w
związku z rabatem z tytułu wcześniejszej zapłaty (tzw. skonto), braku obowiązku
posiadania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nabywcy oraz ustalenia
okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą;
b) Z dnia 19 września 2017 r. dotycząca prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w
związku z nabyciem kompleksowej usługi organizacji wyjazdów szkoleniowo –
integracyjnych dla znaczących kontrahentów Spółki;
c) Z dnia 20 września 2017 r. dotycząca rozliczania różnic kursowych od zapłaty
dywidendy oraz różnic kursowych od tzw własnych środków pieniężnych w walucie
obcej w związku z wypłatą dywidendy dla wspólników;
d) Z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotycząca możliwości jednorazowego ujęcia w kosztach
podatkowych kosztów pośrednich nieistotnych;
e) Z dnia 13 maja 2020 r. dotycząca możliwości przechowywania dokumentów w formie
elektronicznej, zniszczenia dokumentów w formie papierowej po wprowadzeniu ich do
systemu oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego
dokumentów przechowywanych elektronicznie;
5) 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 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2021 r., poz. 1128 ze zmianami) oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10
Ordynacji.

