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Informacja o realizowanej
strategii podatkowej
1. Podstawa prawna
W celu realizacji obowiqzköw wynikajqcych z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osöb prawnych
„DWS Draexlmaier Wyposazenie Wn^trz Samochodowych spötka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^’’ (dalej: „DWS”
lub „Spötka”) publikuje informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwajqcy od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Informacje o Spötce

„DWS Draexlmaier Wyposazenie Wn^trz Samochodowych
spötka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq”
Siedziba

ul. Spötdzielcza 45, 58-500 Jelenia Göra

Sc|d rejestrowy

S^d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego

Numer KRS

0000282022

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

6112619914

Numer REGON

020507781

Kapital zaktadowy

130 000,00 zt

DWS jest podmiotem wchodzqcym w sktad mi^dzynarodowej grupy DRÄXLMAIER Group (dalej: „Grupa").
Grupa zajmuje si§ konstruowaniem i produkowaniem:
nowoczesnych systemöw znajdujqcych zastosowanie w deskach rozdzielczych, ekskluzywnych elementöw
wyposazenia wn^trz oraz komponentöw elektrycznych i elektronicznych dla segmentu Premium branzy Automotive.
Koncern DRÄXLMAIER jest obecny w 20 krajach na calym swiecie i koncentruj^c si$ na stalym rozwoju i
innowacjach, nalezy do grona najlepszych dostawcöw w branzy. Grupa wspölpracuje z takimi kontrahentami jak
Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, MINI, Porsche.
Spölka w ramach Grupy specjalizuje si§ w tworzeniu elementöw wyposazenia wn§trz samochodöw klasy Premium,
ajej produkty znajduj^ si§ w autach czolowych swiatowych marek. Dziatania Spötki koncentruj^ si§ na stabilnych
procesach produkcyjnych oraz optymalizacji niezb^dnych do nich zasoböw. Siedziba Spötki miesci si§ w Jeleniej
Görze, tutaj tez znajduje si§ gtöwny zaktad produkcyjny.

Internal: All rights reserved. Distribution within DRÄXLMAIER Group, customer and partners

WE CREATE CHARACTER

D
DRÄXLMÄSER
Informacja o realizowanej
strategii podatkowej
3. Strategia podatkowa realizowana przez DWS
Jednym z gföwnych celöw zaröwno Spötki, jak i Grupy obok prowadzonej dziatalnosci gospodarczej -jest
prawidtowe wywiqzywanie siq z obowiqzköw
podatkowych w sposöb i w terminach przewidzianych
przepisami prawa. Rzetelne rozliczenia podatkowe oraz
bezpieczne podejscie do ryzyka podatkowego stanowiq
istotny element dziatalnosci prowadzonej przez Spötkq.
Wzwiqzku z tym struktura organizacyjna Spötki
dostosowana jest nie tylko do jej wielkosci oraz rodzaju
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, ale röwniez
pozwala na efektywne wykonywanie natozonych na
DWS obowiqzköw podatkowych.
Pracownicy Spötki odpowiedzialni za obszar podatkowy
dysponujq odpowiedniq wiedzq, doswiadczeniem oraz
informacjami o zdarzeniach gospodarczych majqcych
istotne znaczenie z punktu widzenia powstawania i
wysokosci zobowiqzan podatkowych. Stosownie do
zakresu obowiqzköw pracownicy Spötki zobowiqzani sq
do systematycznego pogtqbiania wiedzy z obszaru
podatköw i ksiqgowosci poprzez m.in. uczestnictwo w
szkoleniach, korzystanie z portali branzowych, czy
lekturq newsletteröw podatkowych.
Spötka na biezqco identyfikuje potencjalne ryzyka
podatkowe i kazdorazowo dqzy do ich ograniczenia
oraz do eliminacji obszaröw potencjalnych sporöw z
organami podatkowymi. Wtym celu juz na etapie
planowania danej transakcji angazowane sq dzialy
odpowiedzialne za kwestie podatkowe, ktöre w tym
zakresie wspötpracujq z dziatami merytorycznymi. W
razie potrzeby przeprowadzane sq röwniez konsultacje
z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe
na poziomie Grupy.
Przy kluczowych decyzjach biznesowych Spötka
korzysta ze wsparcia zewnqtrznych doradcöw oraz z
dostqpnych narzqdzi prawnych, np. interpretacji
indywidualnych. Spötka ani nie prowadzi agresywnych
dziatah w zakresie planowania podatkowego, ani nie
uczestniczy w sztucznych konstrukcjach skierowanych
na unikanie opodatkowania. Transakcje realizowane sq
w oparciu o wzglqdy ekonomiczne i biznesowe, a nie o
wzglqdy podatkowe.
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W celu usprawnienia pracy, jak i przebiegu rozliczen
podatkowo-ksiqgowych, Spötka korzysta z röznego
rodzaju programöw i narzqdzi informatycznych
dostosowanych do jej potrzeb. W tym zakresie na
biezqco monitorowana jest zgodnosc wykorzystywanych
systemöw finansowo-ksiqgowych z wymogami
przepisöw prawa podatkowego.
3.1 Procesy i procedury stosowane przez Spötk§
Realizujqc obowiqzki wynikajqce z przepisöw prawa
podatkowego, Spötka dziata w oparciu o sprawdzone
procesy i dobre praktyki przy odpowiednim wsparciu
systemöw informatycznych, ktöre m.in. przypominajq o
czynnosciach do wykonania w ramach rozliczen
podatkowych oraz o terminach realizacji
poszczegölnych zadan. Zaröwno na poziomie Spötki,
jak i Grupy postqp prac w zakresie rozliczen
podatkowych jest na biezqco monitorowany, a ustalone
terminy majq na celu ograniczenie ryzyka opöznien w
ptatnosciach zobowiqzari podatkowych.
Zaangazowani w rozliczenia podatkowe pracownicy
DWS dysponujq odpowiedniq wiedzy i doswiadczeniem,
a takze znajomosciq Spötki, co pozwala na rzetelne
wypetnianie obowiqzköw. Ewentualne wqtpliwosci w
zakresie stosowania przepisöw prawa podatkowego
konsultowane sq wewnqtrznie z przetozonymi albo z
Grupq, a w przypadku zagadnien skomplikowanych - z
doradcami zewnqtrznymi.
Osoby zaangazowane w rozliczenia podatkowe sq
zobowiqzane do stosowania wdrozonych w Spötce
procesöw, a ich stosowanie i prawidtowe wykonanie jest
na biezqco monitorowane. Procedury oraz podejscie w
poszczegölnych obszarach obowiqzujqce w Spötce sq
odpowiednio aktualizowane, jesli dochodzi do zmian w
przepisach.
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W konsekwencji, podejmowane przez Spötk§ dziatania
w zakresie wypetniania funkcji podatkowej w zadnej
mierze nie
przypadkowe, a ich realizacja wynika
wprost z wypracowanych i doskonalonych praktyk
post^powania.
Niezaleznie od powyzszego w Spötce obowiqzuj^
nast^pujqce spisane procedury podatkowe:
•

•

„Wewn^trzna procedura w zakresie zachowania
nalezytej starannosci dotyczqcej podatku u zrödta od
naleznosci wypiacanych przez DWS Draexlmaier
Wyposazenie Wn^trz Samochodowych sp. z o.o.”
„Wewn^trzna procedura w zakresie przeciwdziatania
niewywiqzywaniu si§ z obowi^zku przekazywania
informacji o schematach podatkowych w DWS
Draexlmaier Wyposazenie Wn§trz Samochodowych
sp. z o.o.”

3.2 Dobrowolne formy wspötpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej
Spötka d^zy do utrzymania profesjonalnych i opartych
na wzajemnym zaufaniu relacji z organami Krajowej
Administracji Skarbowej. Spötka niezwtocznie
odpowiada na wszelkie zapytania oraz wezwania
organöw podatkowych, aktywnie uczestniczy w
prowadzanych czynnosciach sprawdzaj^cych,
udzielajqc wyczerpuj^cych wyjasnien oraz
przedstawiaj^c zqdane dokumenty zrödtowe.
W 2020 r. Spötka nie podejmowata zadnych
dobrowolnych form wspötpracy z organami
KAS, w szczegölnosci nie zawarta tzw. umowy o
wspötdziatanie.
3.3 Realizacja przez Spötk? obowiqzköw
podatkowych na terytorium kraju
W odniesieniu do 2020 r. Spötka realizowata obowiqzki
podatkowe na terytorium Polski w zakresie:
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•

podatku dochodowego od osöb prawnych („CIT”);

Spötka jest podmiotem posiadajqcym siedzib§ na
terytorium Polski i tym samym podlega
nieograniczonemu obowiqzkowi podatkowemu w
zakresie CIT. W zwiqzku z tym, wywiqzujqc si§ z
obowiqzköw podatnika, Spötka w ustawowym terminie
ztozyta zeznanie o wysokosci osiqgni^tego dochodu
(CIT-8) i uiscita nalezny podatek.
Spötka przywi^zuje röwniez duz^ wag§ do tego, aby
zawierane przez niq transakcje z podmiotami
powiqzanymi byty realizowane w oparciu o zasad§ ceny
rynkowej. W zwiqzku z tym Spötka obok dokumentacji
cen transferowych przygotowuje röwniez stosowne
analizy poröwnawcze oraz sktada niezb^dne informacje
i oswiadczenia (np. TPR, CBC-R).
Ponadto Spötka - jako ptatnik zryczattowanego CIT od
dochodöw (przychodöw) osi^gni^tych przez podatniköw
niemaj^cych siedziby / zarz^du na terytorium kraju terminowo ztozyta wtasciwe informacje i deklaracje
(CIT-10Z, IFT-2/IFT-2R) oraz pobrata i wptacita nalezny
podatek. W tym zakresie DWS dochowuje zasad
nalezytej starannosci, a dodatkowo w przysztosci
Spötka b^dzie korzystac z wydanych na rzecz podmiotu
powiqzanego w 2020 r. opinii o stosowaniu przez
ptatnika zwolnienia z poboru zryczattowanego podatku
dochodowego od wyptacanych na rzecz tego podatnika
naleznosci.
•

podatku od towaröw i ustug („VAT”);

Spötka jako podatnik VAT czynny, w 2020 r. co miesi^c
sktadata informacje podsumowujqce VAT-UE,
deklaracje VAT oraz pliki JPK_VAT (pözniej JPK_V7M).
Jednoczesnie w celu unikni^cia ewentualnych naduzyc
ze strony potencjalnych kontrahentöw Spötka
dochowuje nalezytej starannosci przy ich weryfikacji,
wykorzystuj^c do tych celöw dodatkowe
oprogramowanie.
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•

podatku dochodowego od osöb fizycznych („PIT”);

Spölka jest pracodawcq zatrudniajqcym ok 1900
pracowniköw i tym samym pelni funkcj$ platnika
podatku dochodowego od osöb fizycznych. W zwi^zku z
tym Spölka w wyznaczonych terminach wplacala
zaliczki na PIT oraz skladata stosowne deklaracje /
informacje (PIT-4R, PIT-11).
•

podatköw lokalnych i pozostalych

Spölka jest röwniez podatnikiem podatku od
nieruchomosci i podatku od srodköw transportowych w tym zakresie Spölka röwniez terminowo skladata
deklaracje i uiszczata podatek w prawidlowej wysokosci.
3.4 Przekazane Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej informacje o schematach podatkowych
W Spötce obowi^zuje „ Wewnptrzna procedura w
zakresie przeciwdziaiania niewywiqzywaniu sip z
obowiqzku przekazywania informacji o schematach
podatkowych w DWS DRAEXLMAIER Wyposazenie
Wnptrz Samochodowych sp. z o.o.", ktörej celem jest
prawidtowa identyfikacja zdarzen gospodarczych w
swietle przepisöw dotycz^cych schematöw
podatkowych.

Przedmiot transakcji

W oparciu o t$ procedura Spölka dokonywata i nadal
przeprowadza analizy w celu identyfikacji potencjalnych
schematöw podatköw. W wyniku przeprowadzonych
prac nie stwierdzono, zeby w toku prowadzonej przez
Spötk§ dziatalnosci w 2020 r. pojawity si§ uzgodnienia,
ktöre spetniaj^ przeslanki do uznania ich za schematy
podatkowe.
3.5 Transakcje z podmiotami powiqzanymi
Na dzieh sporzqdzania niniejszej informacji ostatnim
zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym DWS jest
sprawozdanie za 2020 r. Transakcje Spöfki z
podmiotami powi^zanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 ustawy o CIT w tym z podmiotami nieb^d^cymi
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
przekraczaj^ w 2020 r. 5% sumy bilansowej aktywöw
ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego za
2020 r. Transakcje o charakterze jednorodnym z
podmiotami powiqzanymi, zidentyfikowane na potrzeby
art. 11k ustawy o CIT, ktörych wartosc przekroczyta w
2020 r. 5% sumy bilansowej aktywöw ustalonej na
podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r. Spölka
prezentuje ponizej:

Podmioty powiqzane b$dc(ce stronami transakcji

Seryjna produkcja kontraktowa

Eldra Kunststofftechnik GmbH

Zakup uslug wsparcia

LISA Dräxlmaier GmbH

Leasing nieruchomosci

JG Immobilien Sp. z o.o.
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3.6 Planowane lub podejmowane dzialania
restrukturyzacyjne mog^ce miec wplyw na
wysokosc zobowiqzari podatkowych Spötki
Spötka nie podejmowata w 2020 r. oraz nie planuje
jakichkolwiek dziatah restrukturyzacyjnych, w tym
röwniez takich, ktöre mogtyby miec wptyw na wysokosc
zobowiqzan podatkowych Spötki lub podmiotöw z ni^
powiqzanych.
Spötka bierze pod rozwag$ utworzenie podatkowej
grupy kapitatowej, przy czym zadne wiqz^ce decyzje w
tym zakresie nie zostaty jeszcze podj^te.
3.7 Ztozone przez Spötk§ wnioski
W razie pojawienia si<? wqtpliwosci co do interpretacji
przepisöw prawa podatkowego, osoby odpowiedzialne
za rozliczenia podatkowe w Spötce w pierwszej
kolejnosci analizuj^ stanowisko organöw podatkowych i
orzecznictwo s^döw administracyjnych. Spötka w razie
potrzeby przeprowadza röwniez konsultacje z
doradcami zewn^trznymi lub moze wyst^pic z
wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji
przepisöw prawa podatkowego, wiqzqcej informacji
stawkowej lub wiqzqcej informacji akcyzowej.
Spötka nie wykorzystywata i nie zamierza
wykorzystywac ww. instrumentöw w celu potwierdzania
mechanizmöw pozwalajqcych na unikanie
opodatkowania czy stosowanie optymalizacji
podatkowych. Dqzqc do zachowania poprawnosci
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rozliczen podatkowych, Spötka stosuje si§ do wydanych
wjej sprawach interpretacji lub innych pism.
W 2020 r. Spötka wystqpita z wnioskiem o wydanie
indywidualnej interpretacji przepisöw prawa
podatkowego dotycz^cej podatku dochodowego od
osöb prawnych w zakresie ustalenia, czy ponoszona
przez Spötk§ optata licencyjna podlega ograniczeniom
wynikaj^cym z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Wwydanej
we wrzesniu 2020 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej podzielit stanowisko
zaprezentowane przez Spötk§.
W 2020 r. Spötka nie wyst^powata z wnioskami o
wydanie ogölnej interpretacji podatkowej, wiqz^cej
informacji stawkowej, czy wiqzqcej informacji
akcyzowej.
3.8 Rozliczenia podatkowe Spötki na terytoriach lub
w krajach stosujqcych szkodliwq konkurencj^
podatkowq
W 2020 r. Spötka nie dokonywata rozliczen
podatkowych na terytoriach i w krajach stosuj^cych
szkodliw^ konkurencj§ podatkowe wskazanych w
aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j
ust. 2 ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osöb
fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra wtasciwego
do spraw finansöw publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
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