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1. SKRÓTY I DEFINICJE 
 

Termin  Definicja 

Spółka  DOMO ENGINEERING PLASTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Adres: ul. Włókiennicza 25 

66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP 5992816924 

REGON 21126820000000 

Numer KRS 0000162852 

Grupa DOMO Chemicals Grupa kapitałowa DOMO Chemicals, której Spółka jest obecnie częścią 

Grupa Solvay Grupa kapitałowa Solvay, której Spółka była częścią do 31.01.2020 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Ordynacja podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

VAT Podatek od towarów i usług rozliczany zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług 

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

KAS Krajowa Administracja Skarbowa 

Rok Podatkowy Rok podatkowy Spółki trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

2. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 

2.1. WSTĘP 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej zawarta w niniejszym dokumencie została sporządzona i podana 
do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT i dotyczy 
działalności Spółki w Roku Podatkowym. 

Spółka jest producentem poliamidowych granulatów konstrukcyjnych. W Roku Podatkowym Spółka produkowała 
i sprzedawała polimery z poliamidu PA 6 oraz compoundy zbrojone włóknem szklanym z poliamidu PA6 i PA 66.  

W dniu 31 stycznia 2020 roku nastąpiła sprzedaż udziałów Spółki na rzecz DOMO Chemicals GmbH. W lutym 2020 
Spółka zmieniła nazwę i działa obecnie pod nazwą Domo Engineering Plastic Poland spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Grupa DOMO, której Spółka jest obecnie częścią, jest wiodącym przedstawicielem branży materiałów inżynierskich 
i dostawców wysoce zintegrowanych rozwiązań, zaangażowanym w zrównoważoną przyszłość poliamidów.  

2.2. PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH 
Spółka w swoich działaniach dąży do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków związanych z 
rozliczaniem podatków, w tym: 

 prawidłowego obliczania podatków,  
 terminowego składania deklaracji podatkowych oraz  
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 terminowej zapłaty podatków.  

Dla osiągnięcia powyższych celów w Roku Podatkowym Spółka stosowała niżej wymienione procesy dotyczące 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich 
prawidłowe wykonanie: 

1) Proces zgodności w zakresie CIT obejmujący: 
a. działania jakie podejmuje Spółka celem przeprowadzenia rozliczeń w zakresie podatku CIT w sposób 

gwarantujący ich poprawność merytoryczną i rachunkową wraz z terminami ich wykonania, 
b. kompetencje i zakres odpowiedzialności przypisane do poszczególnych stanowisk, 

2) Proces zgodności w zakresie VAT obejmujący: 
a. działania jakie podejmuje Spółka celem przeprowadzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT w sposób 

gwarantujący ich poprawność merytoryczną i rachunkową wraz z terminami ich wykonania, 
b. kompetencje i zakres odpowiedzialności przypisane do poszczególnych stanowisk, 

3) Proces weryfikacji kontrahentów posługujących się w transakcjach ze Spółką polskim NIP obejmujący: 
a. weryfikację zarejestrowania kontrahentów dla potrzeb VAT na podstawie tzw. białej listy podatników 

VAT prowadzonej przez Szefa KAS zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. 
b. weryfikację rachunku bankowego kontrahenta na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej 

przez Szefa KAS zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. 

Dodatkowo, polityka podatkowa Grupy Domo Chemicals ustala nadrzędne zasady obowiązujące w Grupie Domo 
Chemicals w kwestiach podatkowych, a także zadania i zakresy odpowiedzialności Działu Podatkowego Grupy w 
odniesieniu do ich realizacji w całym biznesie. W szczególności polityka zawiera Domo Chemicals ryzykiem 
podatkowym, jej współpracy z organami podatkowymi, a także obowiązujących zasad związanych ze strategią i 
planowaniem podatkowym, zapewnieniem realizacji obowiązków podatkowych oraz zapewnieniem wsparcia 
działalności. Celem polityki podatkowej jest zapewnienie, że w ramach realizacji obowiązków podatkowych Grupa 
stosuje jasne i transparentne procesy nakierowane na pobór i opłacenie, w sposób pełny i terminowy, wszystkich 
podatków istotnych dla działalności prowadzonej przez Grupę w poszczególnych krajach. 

2.3. INFORMACJA O DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ 
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

W Roku Podatkowym Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS w rozumieniu Działu 
IIB Ordynacji podatkowej. 

2.4. INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ ODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA 
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W Roku Podatkowym Spółka sporządzała deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo wpłacała podatek 
wynikający ze złożonych deklaracji, w tym w formie wymaganych zaliczek, w zakresie następujących podatków: 

1) CIT (działając jako podatnik i płatnik), 
2) VAT, 
3) PIT – działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, 
4) podatek od nieruchomości. 

2.5. PRZEKAZANE INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH 
Za Rok Podatkowy Spółka przekazała Szefowi KAS jedną informację o schemacie podatkowym, o której mowa w 
art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Informacja o schemacie podatkowym dotyczyła podatku CIT i została 
złożona ze względu na wypełnienie innych szczególnych cech rozpoznawczych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 
1 lit. b) i c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

2.6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
W Roku Podatkowym Spółka realizowała przedstawione poniżej transakcje z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego (wg danych ze sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 w ujęciu bilansowym): 
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Transakcje z jednostkami powiązanymi Grupa Solvay za okres 01.01.2020-31.01.2020 

Nazwa podmiotu Charakter powiązań Łączna wartość 
transakcji w tys. PLN 

Ogólny opis charakteru 
transakcji 

RHODIA OPERATIONS 
SAS 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

1 103,2 sprzedaż wyrobów, 

zakup usług 

SOLVAY HUNGARY 
KFT 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

3,3 zakup usług 

SOLVAY BUCHAREST 
SRL 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

22,2 zakup usług 

PERFORMANCE 
POLYAMIDES SAS 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

1 291,8 zakup surowców 

SOLVAY SA pośrednie powiązania 
kapitałowe 

1 887,7 zakup usług, w tym 
finansowych 

SOLVAY BUSINESS 
SERVICES Portugalia 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

71,9 zakup usług 

PERFORMANCE 
POLYAMIDES GMBH 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

3,2 zakup surowców 

POLYTECHNYL SASU pośrednie powiązania 
kapitałowe 

28 122,6 sprzedaż wyrobów, 

zakup surowców, 
towarów i usług 

ENERGO-STIL SP. Z 
O.O. GORZÓW WLKP 

bezpośrednie 
powiązania kapitałowe 

2 118,2 zakup czynników 
energetycznych, 

materiałów i usług, 
sprzedaż usług  

DOMO POLYMER 
SOLUTIONS SPAIN 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

6 757,3 zakup surowców 

SOLVAY CHEMICALS 
KOREA CO. LTD 

SEOUL 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

1 901,4 sprzedaż wyrobów 

SOLVAY INC – 
CRANBURY 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

3 032,2 sprzedaż wyrobów 

SOLVAY 
ENGINEERING 

PLASTICS- SHANGHAI 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

930,2 sprzedaż wyrobów 

SOLVAY  MEXICANA 
S.DE R.LA. 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

403,8 sprzedaż wyrobów 

RHODIA POLYMERS & 
SPECIALITIES INDIA 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

642,3 sprzedaż wyrobów 
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RHODIA BRASIL SA 
C/O 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

200,5 sprzedaż wyrobów 

 
Transakcje z jednostkami powiązanymi Grupa DOMO Chemicals za okres 01.02.2020-31.12.2020 

Nazwa podmiotu Charakter powiązań Łączna wartość 
transakcji w tys. PLN 

Ogólny opis charakteru 
transakcji 

DOMO POLYMER 
SOLUTIONS SPAIN 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

77 331,0 zakup surowców 

DOMO CAPROLEUNA 
GMBH 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

55 285,6 zakup surowców 

ENERGO-STIL SP. Z 
O.O. GORZÓW WLKP 

bezpośrednie 
powiązania kapitałowe 

22 148,6 sprzedaż usług,  

zakup surowców i usług 

DOMO ENGINEERING 
PLASTICS GMBH 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

2 221,0 sprzedaż wyrobów,  

zakup surowców 

POLYTECHNYL SASU pośrednie powiązania 
kapitałowe 

342 904,3 sprzedaż wyrobów i usług, 
zakup surowców, 
towarów i usług 

DOMO ENGINEERING 
PLASTICS ITALY SPA 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

12 487,7 sprzedaż wyrobów,  

zakup surowców 

DOMO ICT NV pośrednie powiązania 
kapitałowe 

1 533,5 zakup usług 

DOMO CHEMICALS 
HOLDING NV 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

55,2 zakup usług 

DOMO CHEMICALS 
GMBH 

bezpośrednie 
powiązania kapitałowe 

6 836,6 sprzedaż surowców i 
zakup usług, w tym 

finansowych 

XENTRYS LEUNA 
GMBH 

pośrednie powiązania 
kapitałowe 

50,4 zakup surowców 

 

Ponadto, w Roku Podatkowym Spółka była stroną umowy pożyczki zawartej z DOMO CHEMICALS GMBH. Spółka 
działa jako pożyczkobiorca. 

W Roku Podatkowym Spółka stosowała rynkowy poziom cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.  

Za Rok Podatkowy Spółka dokonała identyfikacji transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji 
cen transferowych, opracowała dokumentacje cen transferowych dla tych transakcji oraz zabezpieczyła rynkowy 
poziom cen tych transakcji przeprowadzonymi analizami porównawczymi. 
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2.7. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 
W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 
pkt 4 ustawy o CIT, tj. działań o których mowa w uzasadnieniu do Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123), takich jak: „łączenie spółek, przekształcenie spółki w inną spółkę, 
wniesienie wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach 
podziału) oraz wymianę udziałów”. 

2.8. ZŁOŻONE WNIOSKI O INTERPRETACJĘ 
W Roku Podatkowym Spółka złożyła wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 
14b Ordynacji podatkowej w zakresie podatku CIT. Wniosek dotyczył ujęcia korekty rentowności (korekta cen 
transferowych) na potrzeby CIT.  

W Roku Podatkowym Spółka nie złożyła wniosków o wydanie: 

1) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 
2) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 
3) 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 i 1747). 

2.9. ROZLICZENIA Z RAJAMI PODATKOWYMI 

W Roku Podatkowym Spółka dokonała nieistotnego kwotowo zakupu materiałów od kontrahenta 
(niepowiązanego ze Spółką) z siedzibą podatkową w Hongkongu, tj. kraju znajdującym się w wykazie krajów i 
terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w 
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019.600) wydanym na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy 
o CIT .  

W Roku Podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 


