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1. Podstawa prawna
W celu realizacji obowiazkéw wynikajacych z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych
»DOWS Draexlmaier Wyposazenie Wnetrz Samochodowych spdtka z ograniczona odpowiedzialnosciq" (dalej: ,DWS""
lub ,Spdtka") publikuje informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwajacy od dnia 1 stycznia
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Informacje o Spdice

»DWS DraeximaierWyposazenie Wnetrz Samochodowych
spotka z ograniczona odpowiedzialnosciq"

Siedziba ul. Spdtdzielcza 45, 58-500 Jelenia Gora

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX
Sad rejestrowy Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer KRS 0000282022

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 6112619914

Numer REGON 020507781

Kapital zakiadowy 130 000,00 zt

DWS jest podmiotem wchodzacym w sktad miedzynarodowej grupy DRAXLMAIER Group (dalej: ,Grupa').
Grupa zajmuje sie konstruowaniem i produkowaniem:

nowoczesnych systeméw znajdujacych zastosowanie w deskach rozdzielczych, ekskluzywnych elementow
wyposazenia wnetrz oraz komponentow elektrycznych i elektronicznych dla segmentu Premium branzy Automotive.

Koncern DRAXLMAIER jest obecny w 20 krajach na calym Swiecie i koncentrujac sie na statym rozwoju i

innowacjach, nalezy do grona najlepszych dostawcéw w branzy. Grupa wspélpracuje z takimi kontrahentami jak
Audi, VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, MINI, Porsche.

Spdéika w ramach Grupy specjalizuje sie w tworzeniu element6w wyposazenia wnetrz samochodéw klasy Premium,
a jej produkty znajduja sie w autach czotowych Swiatowych marek. Dziatania Spotki koncentrujq sie na stabilnych
procesach produkcyjnych oraz optymalizacji niezbednych do nich zasobéw. Siedziba Spdtki miesci sie w Jelenie
Gorze, tutaj tez znajduje sie glowny zaktad produkcyjny.
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3. Strategia podatkowa realizowana przez DWS
Jednym z glt6wnych celéw zaréwno Spéiki, jak i Grupy -

obok prowadzonej dzialalnosci gospodarezej - jest
prawidiowe wywigzywanie sie z obowigzkéw
podatkowych w sposob i w terminach przewidzianych
przepisami prawa. Rzete!ne rozliczenia podatkowe oraz

bezpieczne podejécie do ryzyka podatkowego stanowia
istotny element dziatalnoSci prowadzonej przez Spake.
W zwiazku z tym struktura organizacyjna Spdtki
dostosowana jest nie tylko do jej wielkosci oraz rodzaju
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, ale réwniez

pozwala na efektywne wykonywanie natozonych na
DWS obowiazkéw podatkowych.

Pracownicy Spdétki odpowiedzialni za obszar podatkowy
dysponuja odpowiednia wiedzq, doswiadczeniem oraz
informacjami o zdarzeniach gospodarezych majacych
istotne znaczenie z punktu widzenia powstawania i

wysokosci zobowigzan podatkowych. Stosownie do
zakresu obowigzkéw pracownicy Spoiki zobowigzani sq
do systematycznego pogtebiania wiedzy z obszaru
podatkéw i ksiegowosci poprzez m.in. uczestnictwo w
szkoleniach, korzystanie z portali branzowych, czy
lekture newsletter6w podatkowych.

Spdtka na biezaco identyfikuje potencjalne ryzyka
podatkowe i kazdorazowo dazy do ich ograniczenia
oraz do eliminacji obszaréw potencjalnych sporéw z
organami podatkowymi. W tym celu juz na etapie
planowania danej transakcji angazowane sq dzialy
odpowiedzialne za kwestie podatkowe, kt6re w tym
zakresie wspdlpracuja z dziatami merytorycznymi. W
razie potrzeby przeprowadzane sa rowniez konsultacje
z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe
na poziomie Grupy.

Przy kluczowych decyzjach biznesowych Spétka
korzysta ze wsparcia zewnetrznych doradcéw oraz z
dostepnych narzedzi prawnych, np. interpretacji
indywidualnych. Spdtka ani nie prowadzi agresywnych
dziatan w zakresie planowania podatkowego, ani nie
uczestniczy w sztucznych konstrukcjach skierowanych
na unikanie opodatkowania. Transakcje realizowane sq
w oparciu o wzgledy ekonomiczne i biznesowe, a nie o

wzgledy podatkowe.

W celu usprawnienia pracy, jak i przebiegu rozliczer
podatkowo-ksiegowych, Spdika korzysta z roznego
rodzaju programéw i narzedzi informatycznych
dostosowanych do jej potrzeb. W tym zakresie na

biezaco monitorowana jest zgodnosé wykorzystywanych
systemow finansowo-ksiegowych z wymogami
przepiséw prawa podatkowego.

3.1 Procesy i procedury stosowane przez Spdike
Realizujac obowiazki wynikajace z przepiséw prawa
podatkowego, Spdtka dziala w oparciu o sprawdzone
procesy i dobre praktyki przy odpowiednim wsparciu
systemow informatycznych, ktére m.in. przypominaja o

ezynnosciach do wykonania w ramach rozliczen
podatkowych oraz o terminach realizacji
poszczegélnych zadan. Zaréwno na poziomie Spaiki,
jak i Grupy postep prac w zakresie rozliczen
podatkowych jest na biezaco monitorowany, a ustalone
terminy maja na celu ograniczenie ryzyka opdznieh w
piatnosciach zobowigzan podatkowych.

Zaangazowani w rozliczenia podatkowe pracownicy
DWS dysponuja odpowiednig wiedza i doswiadezeniem,
a takze znajomosciq Spétki, co pozwala na rzetelne

wypetnianie obowigzkéw. Ewentualne watpliwosci w
zakresie stosowania przepisé6w prawa podatkowego
konsultowane sq wewnetrznie z przetozonymi albo z
Grupa, a w przypadku zagadnien skomplikowanych - z
doradcami zewnetrznymi.

Osoby zaangazowane w rozliczenia podatkowe sq
zobowigzane do stosowania wdrozonych w Spdice
proceséw, a ich stosowanie i prawidtowe wykonanie jest
na biezaco monitorowane. Procedury oraz podejscie w

poszczegdélnych obszarach obowiazujace w Spéice sq
odpowiednio aktualizowane, jesli dochodzi do zmian w

przepisach.
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W konsekwengji, podejmowane przez Spdtke dziatania
w zakresie wypetniania funkcji podatkowej w zadnej
mierze nie sq przypadkowe, a ich realizacja wynika
wprost z wypracowanych i doskonalonych praktyk
postepowania.

Niezaleznie od powyzszego w Spdtce obowigzuja
nastepujace spisane procedury podatkowe:

* ,Wewnetrzna procedura w zakresie zachowania

nalezytej starannosci dotyczacej podatku u zrdédia od

naleznosci wyptacanych przez DWS Draexlmaier

Wyposazenie Wnetrz Samochodowych sp. z 0.0."

» ,Wewnetrzna procedura w zakresie przeciwdziatania
niewywiazywaniu sie z obowigzku przekazywania
informacji o schematach podatkowych w DWS
Draexlmaier Wyposazenie Wnetrz Samochodowych
sp. Z 0.0."

3.2 Dobrowolne formy wspdolpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej
Spdtka dazy do utrzymania profesjonalnych i opartych
na wzajemnym zaufaniu relacji z organami Krajowej
Administracji Skarbowej. Spdika niezwtocznie

odpowiada na wszelkie zapytania oraz wezwania

organéw podatkowych, aktywnie uczestniczy w

prowadzanych czynnosciach sprawdzajacych,
udzielajac wyczerpujacych wyjasnien oraz

przedstawiajac zadane dokumenty zrédtowe.

W 2021 r. Spdtka nie podejmowata zadnych
dobrowolnych form wspdlpracy z organami
KAS, w szczegdéinosci nie zawaria tzw. umowy o

wspdldziatanie.

3.3 Realizacja przez Spdtke obowiazk6w
podatkowych na terytorium kraju

W odniesieniu do 2021 r. Spdika realizowata obowigzki
podatkowe na terytorium Polski w zakresie:

* podatku dochodowego od oséb prawnych (,CIT"):

Spdtka jest podmiotem posiadajacym siedzibe na

terytorium Polski i tym samym podlega
nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu w
zakresie CIT. W zwiazku z tym, wywiazujac sie z
obowiazkéw podatnika, Spdéika w ustawowym terminie

zlozyta zeznanie o wysokoSsci osiagnietego dochodu

(CIT-8) i uiScita nalezny podatek.

Spdtka przywigzuje rownlez duza wage do tego, aby
zawierane przez nia transakcje z podmiotami
powigzanymi byly realizowane w oparciu o zasade ceny
rynkowej. W zwigzku z tym Spdétka obok dokumentacji
cen transferowych przygotowuje réwniez stosowne

analizy poréwnawcze oraz sktada niezbedne informacje
oSwiadezenia (np. TPR, CBC-R).

Ponadto Spétka - jako platnik zryczattowanego CIT od
dochodéw (przychodéw) osiagnietych przez podatnikéw
niemajgcych siedziby / zarzadu na terytorium kraju -

terminowo ziozyia wiaSciwe 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
Spdtka bedzie korzystaé z wydanych na rzecz podmiotu
powigzanego w 2020 r. opinii o stosowaniu przez
ptatnika zwolnienia z poboru zryczattowanego podatku
dochodowego od wyplacanych na rzecz tego podatnika
naleznosci.

* podatku od towaréw i ustug (,VAT");

Spétka jako podatnik VAT czynny, w 2021 r. co miesigc
skladata informacje podsumowujace VAT-UE,
deklaracje VAT oraz pliki JPKVAT (pézniej JPK_V7M).
Jednoczesnie w celu unikniecia ewentualnych naduzyé
ze strony potencjalnych kontrahentéw Spdlka
dochowuje nalezytej starannosci przy ich weryfikacji,
wykorzystujac do tych cel6w dodatkowe

oprogramowanie.
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* podatku dochodowego od os6b fizyeznych (,PIT"');

Spdika jest pracodawca zatrudniajgcym ok 1900

pracownikéw i tym samym peini funkcje ptatnika
podatku dochodowego od osob fizyeznych. W zwiazku z
tym Spdétka w wyznaczonych terminach wptacata
zaliczki na PIT oraz sktadata stosowne deklaracje /

informacje (PIT-4R, PIT-1 1)

* podatk6w lokalnych i pozostatych

Spdtka jest rowniez podatnikiem podatku od

nieruchomosci i podatku od Srodkéw transportowych -

w tym zakresie Spdtka rowniez terminowo sktadaia

deklaracje i uiszczata podatek w prawidtowej wysokosci.

3.4 Przekazane Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej informacje o schematach podatkowych
W Spdlce obowiazuje ,Wewnetrzna procedura w
zakresie przeciwdziatania niewywiazywaniu sie z
obowigzku przekazywania informacji o schematach

podatkowych w DWS DRAEXLMAIER Wyposazenie
Whetrz Samochodowych sp. z o.0.", ktérej celem jest
prawidiowa identyfikacja zdarzen gospodarczych w
swietle przepiséw dotyczacych schematow

podatkowych.

W oparciu o te procedure Spdika dokonywata i nadal

przeprowadza analizy w celu identyfikacji potencjalnych
schematéw podatkowych. W zwiazku z tym, iz Spdétka
bierze pod rozwage utworzenie podatkowej grupy
kapitafowej, fakt ten zostal uznany za uzgodnienie, ktére

speinia przestanki do uznania go za schemat

podatkowy. Spdika zgtosila standaryzowany schemat

podatkowy dotyczacy przeprowadzenia analizy
mozliwosci utworzenia podatkowej grupy kapitatowej
oraz optacalnosci jej funkcjonowania i ztozyla stosowne

deklaracje (MDR-1, MDR-3).

3.5 Transakcje z podmiotami powiazanymi
Na dzien sporzadzania niniejszej informacji ostatnim

zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym DWSSs jest
sprawozdanie za 2021 r. Transakcje Spdtki z

podmiotami powiagzanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1

pkt 4 ustawy o CIT w tym z podmiotami niebedacymi
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
przekraczajq w 2021 r. 5% sumy bilansowej aktywéw
ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego za
2021 r. Transakcje o charakterze jednorodnym z

podmiotami powigzanymi, zidentyfikowane na potrzeby
art. 11k ustawy o CIT, ktérych wartosé przekroczyta w
2021 r. 5% sumy bilansowej aktywow ustalonej na

podstawie sprawozdania finansowego za 2021 r. Spdika
prezentuje ponizej:

Podmioty powiazane bedace stronami transakejiPrzedmiot transakcji

Seryjna produkcja kontraktowa

Zakup ustug wsparcia

Leasing nieruchomosci

Eldra Kunststofftechnik GmbH

LISA Draéxlmaier GmbH

JG Immobilien Sp. z 0.0.
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3.6 Planowane lub podejmowane dziatania
restrukturyzacyjne mogace mie¢ wplyw na

wysokosé zobowiazan podatkowych Spotki
Spotka nie podejmowata w 2021 r. jakichkolwiek dziatan

restrukturyzacyjnych, w tym rowniez takich, ktére

mogtyby mieé wplyw na wysokosé zobowiazan
podatkowych Spétki lub podmiotéw z nig powiazanych.

Spdtka bierze pod rozwage utworzenie podatkowej
grupy kapitafowej oraz zakup udziatéw w siostrzanej
spdice DIP Draexlmaier Engineering Polska Sp. z 0.0.
od spdétki grupowej Lisa Draxlmaier GmbH, przy czym
wszystkie dziatania w tym zakresie planowane sq na
lata 2022 j 2023.

3.7 Ziozone przez Spdtke wnioski
W razie pojawienia sie watpliwosci co do interpretacji
przepiséw prawa podatkowego, osoby odpowiedzialne
za rozliczenia podatkowe w Spdice w pierwszej
kolejnosci analizuja stanowisko organéw podatkowych i

orzecznictwo sadéw administracyjnych. Spdtka w razie

potrzeby przeprowadza réwniez konsultacje z
doradcami zewnetrznymi lub moze wystapié z
wnioskami 0 wydanie indywidualnej interpretacji
przepisow prawa podatkowego, wigazacej informacji
stawkowej lub wigzacej informacji akcyzowej.

Thomas Krtiger
Prezes Zarzadu

Spétka nie wykorzystywata i nie zamierza

wykorzystywaé ww. instrumentéw w celu potwierdzania
mechanizméw pozwalajacych na unikanie

opodatkowania czy stosowanie optymalizagji
podatkowych. Dazac do zachowania poprawnosci
rozliczefn podatkowych, Spdtka stosuje sie do wydanych
w jej sprawach interpretacji lub innych pism.

W 2021 r. Spdtka nie wystepowala z wnioskami o

wydanie indywidualnej lub ogdingj interpretacji
podatkowej, wiazacej informacji stawkowej, czy
wiazacej informacji akcyzowej.

3.8 Rozliczenia podatkowe Spotki na terytoriach lub
w krajach stosujacych szkodliwa konkurencje
podatkowa
W 2021 r. Spdtka nie dokonywala rozliczeri

podatkowych na terytoriach i w krajach stosujacych
szkodliwq konkurencje podatkowg 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 oséb

fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra wiaSciwego
do spraw finanséw publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Joanna Stawska
Cztonek Zarzadu
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