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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Techtronic Industries Eastern Europe sp. 

z o.o (dalej: “Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) 

w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy.  

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 

podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie, przedmiotowa informacja nie odnosi się do danych, do których dostęp jest 

zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności 

informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie 

może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, 

zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. 

Dodatkowo, niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na 

realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane 

objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego. 

II. Informacje ogólne o Spółce i realizowanej strategii podatkowej 

1. Informacje o Spółce 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215064, ul. Komitetu 

Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, NIP: 5342272218, REGON: 015780638, kapitał 

zakładowy 350.050,00 PLN. W roku podatkowym 2020 jedynym udziałowcem Spółki do dnia 

4 sierpnia 2020 r. był A&M Industries S.a r.l. z siedzibą w Münsbach w Luksemburgu, z kolei 

od dnia 5 sierpnia 2020 r. - Techtronic Industries EMEA Limited z siedzibą w Marlow w Anglii.  

Spółka jest częścią globalnie działającej Grupy Techtronic Industries (zwanej dalej "Grupa 

TTI"), na czele której stoi Techtronic Industries Company Limited, spółka założona w 1985 

roku, która nieprzerwanie od 1990 roku jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w 

Hongkongu. Grupa TTI jest dynamicznie rozwijającym się światowym liderem w dziedzinie 

elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi ręcznych, sprzętu elektrycznego do użytku na zewnątrz 

oraz pielęgnacji podłóg dla majsterkowiczów, użytkowników profesjonalnych i przemysłowych 

w branżach związanych z budową domu, naprawami, konserwacją, budownictwem i 

infrastrukturą. Grupa TTI prowadzi działalność pod globalnymi markami takimi jak Milwaukee, 

Ryobi i Hoover, które są rozpoznawane na całym świecie dzięki swojemu bogatemu dorobkowi 

i platformie produktów bezprzewodowych o najwyższej jakości, wydajności, bezpieczeństwie, 

produktywności i innowacyjności. W 2020 roku Grupę TTI charakteryzowała stabilna sytuacja 

finansowa i w tym okresie wykazała ona rekordową sprzedaż światową w wysokości 9,8 

miliardów USD oraz zatrudnienie na poziomie ponad 48.000 pracowników. 

Na rynkach europejskich Grupa TTI prowadzi scentralizowany, zintegrowany model 

dystrybucji, w ramach którego lokalne podmioty świadczą usługi w zakresie zawierania 

kontaktów z klientami oraz wsparcia sprzedaży i marketingu na rzecz regionalnych podmiotów 

dystrybucyjnych. Spółka, jako jeden z regionalnych podmiotów dystrybucyjnych, prowadzi 

działalność w zakresie sprzedaży i marketingu produktów Grupy TTI i jest odpowiedzialna za 

sprzedaż i dystrybucję elektronarzędzi i sprzętu outdoorowego oraz dodatkowego 

wyposażenia dla dealerów oraz sprzedawców detalicznych na poszczególnych rynkach 

Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. 
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2. Cele podatkowej strategii Spółki 

Spółka jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, 

zasad, regulacji oraz wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji w 

związku z jej działalnością i przeprowadzanymi transakcjami w poszczególnych jurysdykcjach. 

W celu realizacji tego założenia, Spółka kładzie nacisk na efektywne zarządzanie funkcją 

podatkową w organizacji. Spółka dostrzega potrzeby i uznaje obopólne korzyści, jakie można 

uzyskać z przejrzystości działania w kwestiach podatkowych. Postawioną przez Spółkę misją 

podatkową jest bycie odpowiedzialnym i transparentnym podatnikiem wywiązującym się 

rzetelnie i terminowo z wszelkich ciążących na niej zobowiązań podatkowych. 

Zgodność z przepisami podatkowymi jest jednym z kluczowych elementów reputacji i sukcesu 

Spółki, stąd jej wizją podatkową jest konsekwentne wdrażanie środków kontroli podatkowej i 

zarządzanie ryzykiem podatkowym w stale zmieniającym się środowisku poprzez m.in.:  

− zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi i sprawozdawczością finansową,  

− inwestowanie w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego, 

− identyfikację obszarów ryzyka podatkowego szczególnie narażonych na nieintencjonalne 

wystąpienie nieprawidłowości,  

− weryfikację skutków podatkowych podejmowanych działań i transakcji, 

− kładzenie nacisku na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych, oraz  

− współpracę z interesariuszami w celu wsparcia procesu podejmowania kluczowych 

decyzji. 

Stosowana przez Spółkę strategia podatkowa jest dostosowywana do zmian zachodzących 

na zewnątrz i wewnątrz organizacji, jak również do istniejących i nowych zidentyfikowanych w 

ramach prowadzonej działalności obszarów ryzyka związanych z szerokim zakresem regulacji 

prawno-podatkowych oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Spółkę. 

3. Realizacja strategii podatkowej w roku 2020 i plany na lata kolejne 

W roku podatkowym 2020, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w 

szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności 

z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych 

i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności 

gospodarczych oszczędności podatkowych. 

W perspektywie najbliższych lat Spółka, oprócz rewizji i uaktualniania strategii podatkowej, 

Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej. 

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz 

stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej  

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

W Spółce funkcjonują nieformalne procedury zapewniające prawidłowe wypełnianie 

obowiązków podatkowych w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. Spółka 

podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego ustalania i regulowania 

zobowiązań publicznoprawnych w przewidzianych terminach.  
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Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

spoczywa na Zarządzie Spółki. Za zobowiązania podatkowe w Spółce odpowiedzialny jest 

Dział Finansowy. Nadzór nad Działem Finansowym sprawuje Manager Finansów, który 

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu będącym jednocześnie członkiem Zarządu.  

Odpowiedzialność za realizację obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz wypłat dokonywanych na 

podstawie umów cywilnoprawnych spoczywa z kolei na Dziale HR. 

W zależności od rodzaju podatku, kalkulacje dokonywane są co miesiąc przez wyznaczonych 

pracowników Działu Finansowego, na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych 

odzwierciedlających stan faktyczny. Na podstawie dokonanych kalkulacji wyznaczeni 

pracownicy Działu Finansowego sporządzają, podpisują i składają deklaracje podatkowe do 

właściwego dla Spółki urzędu skarbowego. Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi 

oraz kopie złożonych deklaracji są archiwizowane na dysku zewnętrznym. 

Osoby zajmujące się sprawami podatkowymi posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, w 

celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa 

podatkowego, w szczególności monitorują zmiany w przepisach prawa podatkowego oraz 

praktykę orzeczniczą organów podatkowych i sądów administracyjnych.  

Spółka podejmuje wszelkie możliwe i adekwatne działania w celu minimalizowania ryzyka 

podatkowego oraz sporów z organami podatkowymi. W toku przygotowywania rozliczeń 

podatkowych Spółka kieruje się profesjonalnym osądem i stara się uzupełniać swoją wiedzę 

specjalistyczną, zasięgając w razie potrzeby porad profesjonalnych doradców zewnętrznych 

w celu uzyskania uzasadnionej pewności co do przyjętych przez siebie stanowisk 

podatkowych, właściwej oceny ryzyka podatkowego oraz zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami oraz wymogami w zakresie 

sprawozdawczości i ujawniania informacji. 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawierała z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej 

umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej ani uprzedniego 

porozumienia cenowego, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 

porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200).  

W dniu 22 grudnia 2020 r. Spółka złożyła wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia 

cenowego (APA) w zakresie transakcji nabycia usług wsparcia sprzedaży i marketingowych 

od podmiotów powiązanych z Grupy TTI i w roku podatkowym 2020 postępowanie w sprawie 

wydania APA nie zostało jeszcze zakończone. 

Niezależnie od powyższego, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z 

organami podatkowymi w celu należytego i terminowego wypełniania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie 

przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych  
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1. Informacje o sposobie wywiązywania się podatnika z obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności: 

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 

− kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwego urzędu skarbowego; 

− prowadzi rzetelnie księgi rachunkowe będące podstawą sporządzania kalkulacji 

określonych zobowiązań podatkowych; 

− składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz 

informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, 

− sporządza dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze, 

− monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych. 

W roku podatkowym 2020 Spółka wypełniała swoje obowiązki podatkowe jako podatnik z 

tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). 

Ponadto, Spółka wypełniła swoje obowiązki podatkowe jako płatnik podatku u źródła (WHT) z 

tytułu wypłat określonych należności do kontrahentów zagranicznych, a także podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT) płaconego z tytułu kosztów pracowniczych Spółki. 

2. Informacje o schematach podatkowych przekazanych do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zidentyfikowała żadnych uzgodnień, które spełniałyby 

kryterium schematu podatkowego, wobec czego w ww. okresie Spółka nie przekazała 

informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub 

podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi 

W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których 

wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości: 

 Charakter transakcji Kontrahent 

1. Zakup towarów nierezydent 

2. Refaktura kosztów usług wsparcia na rzecz Spółki nierezydent 

3. Nabycie usług wsparcia sprzedaży i marketingowych nierezydenci 

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych  

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych 

mogących wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w 
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szczególności łączenia z innymi spółkami, przekształcenia w inną spółkę, wniesienia wkładu 

do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w 

ramach podziału spółki), wymiany udziałów, czy też przeniesienia funkcji.  

W trakcie roku podatkowego 2020 doszło do zmiany udziałowca Spółki, niemniej transakcja ta 

pozostała bez wpływu na wysokość jej zobowiązań podatkowych. 

VI. Informacje o złożonych wnioskach w zakresie interpretacji przepisów 

prawa podatkowego 

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie indywidualnej 

interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej  

W roku podatkowym 2020 Spółka nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na 

terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 

krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową zgodnie z Rozporządzeniem 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 lub 

wskazanych na liście krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji 

niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, 

które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na 1 lipca 2020 r. 

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. (poz. 614). 

Spółka w roku podatkowym 2020 dokonała natomiast zakupu próbek marketingowych 

określonych towarów od podmiotu powiązanego zarejestrowanego w Hongkongu, tj. podmiotu 

znajdującego się na terytorium objętym ww. Rozporządzeniem Ministra Finansów. Wartość tej 

transakcji nie była istotna z perspektywy rozmiaru działalności prowadzonej przez Spółkę. 


