
Oława, dn. 20.12.2021 r. 

   

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka wpisana  

pod numerem KRS 0000086815; kapitał zakładowy 102 750 000,00 PLN; NIP 8951502768 

BDO 00047876 

 

Siedziba Firmy: 

Essity Operations Poland Sp z o.o. 

ul. 3 Maja 30A; 55-200 Oława, Polska 

Tel:  +48 71 301 30 00 

Fax: +48 71 301 30 10  

www.essity.com 

 

ESSITY OPERATIONS POLAND SP.ZO.O. 

Ul. 3-GO MAJA 30A 

55-200 OŁAWA 

NIP 8951502768 

 
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020. 

 
1. Cel i zakres  

 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 zawiera główne zasady zarządzania 

podatkami w Essity Poland Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) i publikowana jest na podstawie art. 27c w 
związku z art. 27b ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (dalej: „Ustawa o CIT” t.j. Dz.U z 2021 poz. 1800).  

 

2. Generalne podejście 
 
Spółka dokłada wszelkich starań, aby w najlepszy sposób wypełniać zasady ładu korporacyjnego 

i ładu społecznego poprzez przestrzeganie przepisów prawa oraz bycie odpowiedzialnym podatnikiem. 
Spólka zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązków ustawowych oraz ich pełnego 
ujawniania organom podatkowym. Wszelkie sprawy podatkowe Spółki zarządzane są w sposób, który 
uwzględnia szerszą reputację korporacyjną Grupy Essity zgodnie z ogólnymi wysokimi standardami 
zarządzania obowiązującymi w Spółce. 

 

3. Procesy i procedury  
 

a) Spółka stosuje wiele procesów oraz ma wprowadzone konkretne procedury wynikające  
z przepisów prawa podatkowego. Wszelkie stosowane przez Spółkę procesy w zakresie prawa 
podatkowego, związane są z zapewnieniem prawidłowego wykonywania obowiązków 
podatkowych oraz minimalizowania wszelkich ryzyk podatkowych. Nad prawidłowością  
i terminowością wykonywania obowiązków podatkowych Spółki stoi  wykwalifikowany, 
wewnętrzy zespół podatkowy. Spółka korzysta również z zewnętrznych usług doradczych  
w tym zakresie. Dodatkowo, w związku ze specyfiką prowadzonej działalności Spółki  
oraz złożonością przepisów podatkowych, procesy związane z prawidłowym wykonywaniem 
obowiązków podatkowych wprowadzone zostały w poszczególnych Działach Spółki w celu 
uzyskania najwyższej jakości ich wykonania. Procesy związane z realizowaneim strategii 
podatkowej wspierane są w szczególności przez: 

• Formalny i centralnie nadzorowany proces identyfikacji ryzyk podatkowych oraz 
zarządzania nimi; 

• Narzędzia oraz systemy monitorujące zgodność, terminowość oraz rzetelność 
wykonywanych obowiązków podatkowych; 

• Kluczowy Proces Kontroli Wewnętrznej (ang. Key Internal Control process) 
wykorzystywany do monitorowania i raportowania zgodności lub uwag w stosunku 
do prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości finansowej i podatkowej.  

b) Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej określonych w art. 20s § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja 
podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa” Dz. U. t.j. z 2021 r. poz. 1540, 1598). 
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4. Realizacja obowiązków oraz raportowanie schematów podatkowych (MDR) 
 

Spółka wywiązała się i zrealizowała obowiązki podatkowe nałożone na nią przepisami prawa. 
Obowiązki wykonywane były terminowo i rzetelnie. W szczególności, Spółka dokonała 
zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób 
prawnych, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.  
 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz działaniach 
restrukturyzacyjnych 

 
a) Spółka dokonywała sprzedaży wyrobów gotowych do podmiotu powiązanego, Essity Poland 

Sp. z o.o., w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość transakcji przekroczyła 5% sumy 
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. 

b) Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu 
art. 11a ust. 1 pkt 4. 

 
6. Informacje o złożonych wnioskach 

 
a) Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,  
b) Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,  
c) Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 

w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,  
d) Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie 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, z późn. zm.). 

 
7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych  na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 
W imieniu Essity Operations Poland Sp. z o.o. 
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