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KONGSBERG AUTOMOTIVE SP. Z O.O. 
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII 
PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2021 

 

ZA K RES I  C EL  S P O R ZĄ D ZE NIA  IN FO RM A C J I  

Niniejsza informacja została przygotowana w wykonaniu obowiązku określonego w art. 27c ust 1 w związku 
z art. 27b ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”).  

Kongsberg Automotive Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, 
NIP: 5342131699, KRS: 0000040135, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, jest 
zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

Spółka wchodzi w skład Grupy Kongsberg Automotive (dalej: „Grupa”), której jednostką dominującą jest 
Kongsberg Automotive ASA z siedzibą w Norwegii. Funkcjonując w ramach struktur Grupy, Spółka pełni 
rolę producenta kontraktowego oraz świadczy usługi wspierające na rzecz Grupy. 

Niniejszy dokument odnosi się do roku podatkowego Spółki rozpoczętego 1 stycznia 2021 r., 
a zakończonego 31 grudnia 2021 r. (dalej: „rok podatkowy 2021”). 

 

IN FO R MA C J A  O  R EA L I Z O WA N EJ  S TRA TEG II  P O DA T KO W EJ  

1. Procesy i procedury 

Grupa oraz Spółka dążą do pełnej zgodności ze wszystkimi ustawowymi zobowiązaniami, 
międzynarodowymi standardami i pełnej przejrzystości w zakresie realizowania swoich obowiązków 
podatkowych. Grupa oraz Spółka wprowadziły procesy i procedury w zakresie zarządzania zobowiązaniami 
podatkowymi uwzględniając dbanie o wizerunek całej Grupy oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. 

Spółka wykonuje wszystkie obowiązki nałożone na nią przez krajowe przepisy podatkowe oraz wdraża 
należyte standardy w ramach wspólnej dla Grupy strategii podatkowej, która opracowana została przez 
Globalny Zespół Podatkowy Grupy oraz została zaakceptowana przez Dyrektora Finansowego Grupy. 

Kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności całej Grupy. Obowiązki podatkowe 
Spółki realizowane są przez lokalny zespół finansowy wspierany przez Globalny Zespół Podatkowy Grupy 
kierowany przez Wiceprezesa ds. Podatków Globalnych.  

W ramach realizacji obowiązków podatkowych, wykwalifikowany personel na poziomie centralnym 
zapewnia na rzecz Spółki wsparcie doradcze i koordynujące w przypadku wątpliwości w kwestiach 
podatkowych. Centralizacja realizacji zadań pozwala na zapewnienie stosowania jednolitych standardów 
postępowania w zakresie rozliczeń podatkowych we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy. 
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Wszelkie procesy podatkowe przydzielane są odpowiednim wykwalifikowanym specjalistom na poziomie 
lokalnym lub centralnym, którzy dokonują ich analizy, identyfikują kluczowe ryzyka oraz podejmują 
niezbędne czynności. Wszystkie zidentyfikowane obszary ryzyk podatkowanych oraz wymogi w zakresie 
dokumentacji podatkowych i raportowania są stale monitorowane i realizowane terminowo. 

2. Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka dąży do utrzymywania otwartych relacji z organami Krajowej Administracji Skarbowej poprzez 
transparentną komunikację w odniesieniu do swojej działalności gospodarczej, obecnych i przyszłych 
zobowiązań podatkowych oraz interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do wszystkich istotnych 
rodzajów opodatkowania. 

Spółka nie zawarła umowy o współdziałanie i nie jest stroną umowy o dobrowolnej współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej.  

W dniu 29 czerwca 2019 r. Spółka złożyła wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA), 
którego procedura do końca roku podatkowego 2021 nie została zakończona. 

3. Realizacja obowiązków podatkowych oraz informacje o schematach podatkowych 

W roku podatkowym 2021 spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do następujących 
podatków i opłat: 

RODZAJ PODATKU ROLA SPÓŁKI 
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) PODATNIK 
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PŁATNIK 
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) PŁATNIK 
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) PODATNIK 

 

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach 
ustawowych. 

W roku 2021 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu rozdziału 7a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.1540). 

W roku 2021 Spółka nie raportowała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W roku podatkowym 2021 Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

RODZAJ TRANSAKCJI PODMIOT POWIĄZANY 
SPRZEDAŻ USŁUG – PRODUKCJA KONTRAKTOWA PODMIOT NIEBĘDĄCY REZYDENTEM PODATKOWYM RP 

Z SIEDZIBĄ W SZWAJCARII 
SPRZEDAŻ TOWARÓW PODMIOTY NIEBĘDĄCE REZYDENTAMI PODATKOWYMI RP 

Z SIEDZIBĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH I CHINACH 
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5. Działania restrukturyzacyjne 

W roku podatkowym 2021, Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 
powiązanych. 

6. Wnioski o wydanie interpretacji I wiążących interpretacji 

Spółka w roku podatkowym 2021, nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 
mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 
14b Ordynacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 685), wiążącej informacji akcyzowej, o której 
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722). 

7. Dokonywanie rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych 

W roku podatkowym 2021, Spółka nie dokonywała jakichkolwiek 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. 


