GRUNDFOS POMPY sp. z o.o.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
za rok podatkowy: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

I.

Podstawa prawna

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) została sporządzona
i podana do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązku nałożonego na Grundfos Pompy sp. z o.o.
(dalej: „Spółka”) przez przepisy art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”). Przepis ten zobowiązuje do sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej podatników, których przychody
przekroczyły w roku podatkowym równowartość 50 milionów EUR.
Z uwagi na fakt, że przychody Spółki w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r. przekroczyły równowartość 50 milionów EUR, Spółka jest zobowiązana do sporządzania
Informacji za ww. okres.

II.

Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa

Grundfos Pompy sp. z o.o.

Adres siedziby

ul. Klonowa 23, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

NIP

7781016783

KRS

0000029384

Przedmiot działalności

sprzedaż pomp i rozwiązań pompowych

III.

Główne założenia strategii podatkowej Spółki

Głównym założeniem strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę jest dążenie do zagwarantowania
rzetelności i przejrzystości w realizacji obowiązków podatkowych ciążących na Spółce i dzięki temu
zapewnienie kompletności i prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki. Rzetelne i terminowe
wypełnianie obowiązków podatkowych przez Spółkę powinno też sprzyjać stworzeniu i zachowaniu
stabilnych warunków prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.
Spółka dokłada wszelkich starań aby jej rozliczenia podatkowe były zawsze dokonywane w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a kwoty zobowiązań podatkowych były w każdym
przypadku kalkulowane na podstawie właściwych przepisów, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem
dokonywanych przez Spółkę transakcji i zdarzeń gospodarczych, w których Spółka uczestniczy oraz
regulowane w terminach określonych przepisami prawa.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka związane z realizacją obowiązków podatkowych
przede wszystkim poprzez monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, a także zapewnienie aby
wszelkie operacje / transakcje / czynności o charakterze nowym, ekstraordynaryjnym (niestandardowym
z punktu widzenia Spółki) czy szczególnie skomplikowanym były również rozpatrywane pod względem
skutków podatkowych i związanych z tym ewentualnych ryzyk podatkowych. Kwestie, które budzą
wątpliwości interpretacyjne co do skutków podatkowych są przez Spółkę na bieżąco rozstrzygane, a w
razie zaistnienia takiej konieczności konsultowane / wyjaśniane z zewnętrznymi podmiotami (doradcami
podatkowymi i biegłymi rewidentami).
W przypadku gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie konsekwencji podatkowych określonych
działań bądź operacji, z uwagi np. na rozbieżne podejścia do interpretacji przepisów prawa
podatkowego, Spółka co do zasady stosuje interpretację, która minimalizuje ryzyko powstania po stronie
Spółki zaległości podatkowych czy naruszenia przez Spółkę innych obowiązków wynikających z
przepisów podatkowych.
Wszelkie przedsięwzięcia / transakcje realizowane przez Spółkę motywowane są względami
biznesowymi / gospodarczymi, a nie podatkowymi. Spółka nie angażuje się w sztuczne konstrukcje
prawne tworzone w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych ani nie uczestniczy w konstrukcjach, które
pozbawione są uzasadnienia ekonomicznego.
Kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie o pierwszorzędnym znaczeniu także z punktu
widzenia całej grupy kapitałowej, do której należy Spółka (dalej: „Grupa”). Z tego względu Grupa
uczestniczy, poprzez wyznaczone na poziomie centralnym osoby, w części zadań związanych z
wykonaniem funkcji podatkowej spółek zależnych, w tym Spółki. W ramach tych zadań Grupa zapewnia
wsparcie doradcze i koordynujące w przypadku wątpliwości związanych z określonymi zagadnieniami
podatkowymi, co przekłada się na stosowanie jednolitych standardów postępowania w zakresie
rozliczeń podatkowych we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy.
Jako część Grupy, Spółka jest zobowiązana do przestrzegania i faktycznie przestrzega obwiązujących
w całej Grupie tzw. Global Tax Principles – podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej
https://www.grundfos.com/about-us/our-company/business-principles?tab=global-tax-principles.
Kierownictwo Spółki w pełni rozumie znaczenie zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych w
Spółce i w związku z tym nie podejmuje działań mogących narazić Spółkę na ryzyka podatkowe,
jednocześnie dokładając starań – w szczególności poprzez bieżące wsparcie służb księgowych – aby
realizacja obowiązków podatkowych Spółki przebiegała z zachowaniem najwyższych standardów
staranności i rzetelności oraz przejrzystości w kontaktach z organami podatkowymi.

IV.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz
procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W ramach Spółki obowiązują i są stosowane procedury i procesy umożliwiające i ułatwiające
zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające
ich prawidłowe wykonanie.
Wśród tych procedur i procesów znajdują się zarówno sformalizowane procedury i instrukcje dotyczące
istotnych aspektów prowadzenia przez Spółkę działalności jak również procesy i praktyki postępowania
niemające co do zasady sformalizowanego / zmaterializowanego charakteru, oparte na wieloletnim
doświadczeniu i na bieżąco aktualizowanej wiedzy personelu Spółki oraz przyjętych przez ten personel
sprawdzonych schematach.
W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. założenia strategii podatkowej Spółki były realizowane
również poprzez powierzenie części zadań związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych i
księgowych Spółki podmiotom zewnętrznym. W zakres tych zadań wchodziło m.in. (i) sporządzanie
rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), przygotowywanie
deklaracji i raportów JPK dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – przez zewnętrzny
podmiot mający do tego odpowiednie kompetencje i uprawnienia, (ii) wprowadzanie do ksiąg
rachunkowych dokumentów źródłowych (zakupu i sprzedaży) oraz płatności (na podstawie wyciągów
bankowych) – przez utworzone w ramach Grupy centra usług wspólnych. Do zarządzania
wykonywaniem obowiązków podatkowych Spółki w tym zakresie miały więc zastosowanie procedury
przyjęte przez usługodawców.
Nadzór nad właściwą realizacją tych procesów jest sprawowany przez osobę zatrudnioną w Spółce, do
której zadań należy m.in. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i deklaracji
podatkowych, kontakt oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi, nadzór nad prawidłowym obiegiem
dokumentów, przygotowywanie sprawozdań, raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji
zewnętrznych, współpraca z centrami usług wspólnych, itp.

V.

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych
formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej

W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawierała umowy o
współdziałanie ani nie składała wniosków o uprzednie porozumienie cenowe.
Jednocześnie Spółka starała się na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jej rozliczeń
podatkowych poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi (w razie zaistnienia takiej

konieczności), udzielając organom podatkowym wszelkich niezbędnych informacji i deklarując pełną
transparentność w tym zakresie.
Na mocy art. 26b ustawy o CIT, udziałowiec Spółki uzyskał w 2020 r. opinię o stosowaniu przez Spółkę
(jako płatnika) zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz
udziałowca Spółki należności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

VI.

Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika
obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. wszystkie ciążące na Spółce obowiązki podatkowe
były realizowane z należytą starannością i w obowiązujących Spółkę terminach.
Z zachowaniem wymogów kompletności, rzetelności i transparentności rozliczeń podatkowych, Spółka
wywiązywała się z ciążących na niej obowiązków wynikających z prawa podatkowego, w szczególności
w zakresie kalkulacji i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), regularnego
i terminowego składania raportów JPK, bieżącego weryfikowania obowiązków związanych z
płatnościami należności na rzecz tzw. nierezydentów i pobierania podatku źródła, pełnienia funkcji
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), opłacania podatków lokalnych (podatku od
nieruchomości) oraz monitorowania występowania schematów podatkowych i obowiązku ich
raportowania.
W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowej (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

VII.

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 okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. Spółka była stroną transakcji z podmiotami
powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Transakcje te dotyczyły:
a) zakupu towarów (wyrobów gotowych i komponentów) od łącznie pięciu podmiotów powiązanych
niebędących polskimi rezydentami podatkowymi,
b) nabycia usług informatycznych od podmiotu powiązanego niebędącego polskim rezydentem
podatkowym,
c) udziału w systemie cash poolingu,

d) nabycie usług o charakterze zarządczo-administracyjnym (w tym w zakresie marketingu,
finansów, HR, prawa, rachunkowości) od podmiotu powiązanego niebędącego polskim
rezydentem podatkowym
e) gwarancji udzielonej Spółce przez podmiot powiązany niebędący polskim rezydentem
podatkowym.

VIII.

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez
podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art.
11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub
podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

IX.

Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o
wydanie:
a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej,
b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w
art. 14b Ordynacji podatkowej,
c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług,
d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. Spółka nie składała wniosków o:
a) ogólne interpretacje podatkowe, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacje przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wydanie wiążących informacji stawkowych, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług

d) wydanie wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

X.

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych
podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową

W okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. 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 ustawy o CIT 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.

