Informacja o realizowanej strategii podatkowej – podmiot Stora Enso
Poland SA , NIP 7580000692 , 07-401 Ostrołęka, Aleja Wojska Polskiego
21 za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna przygotowania Informacji o Strategii Podatkowej (dalej Informacja)
Niniejsza Informacja została przygotowania w wykonaniu obowiązku określonego w art. 27c
ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.; „ustawa o PDOP”).
Treść informacji powinna być interpretowana w świetle przepisów stanowiących podstawę jej
sporządzenia. Stora Enso Poland SA (dalej jako: SEPL lub Spółka”) jako podatnik podatku
dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR osiągniętych
zarówno w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., jak i w
roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., jest zobowiązana do
sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy
(podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającej informacje określone w art.
27c ust. 2 ustawy o PDOP. Niniejsza informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej
stanowiącej zasób jej podmiotu powiązanego, pod adresem www.storaenso.com.
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Podstawowe informacje o Spółce :
Nazwa i siedziba Spółki: Stora Enso Poland SA, 07-401 Ostrołęka , ul. Aleja Wojska
Polskiego 21
Numer identyfikacji podatkowej : NIP 758 00 00 692
Kapitał zakładowy : 204.418.336,20 PLN opłacony w całości
Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000073313
Czas trwania Spółki : nieograniczony

Istotne informacje funkcjonowania Spółki w kontekście strategii podatkowej
Spółka jest producentem papieru zarówno z włókien pierwotnych jak i wtórnych oraz tektury
i opakowań z tektury. Swoją działalność prowadzi w następujących lokalizacjach : Ostrołęka,
Łódź, Tychy, Mosina . Ponadto w 16 lokalizacjach w całej Polsce Spółka posiada Zakłady
zajmujące się skupem i przerobem makulatury.
W Spółce

Stora Enso Poland zlokalizowano Centrum Usług Wspólnych (dalej CUW)

którego zakres działania obejmuje m.in. prowadzenie ksiąg

rachunkowych

, obsługę

deklaracji podatkowych , płacenie podatków, sprawozdawczość finansową itp. dla Spółek z
Grupy w Polsce tj:
Stora Enso Narew Sp. z o.o., Stora Enso Wood Product sp. z o.o., Stora Enso Polska Sp. z
o.o.
Wdrażane są wewnętrzne procedury podatkowe, w celu zminimalizowania potencjalnego
ryzyka podatkowego oraz określenia wytycznych i procesów dla operacji biznesowych i
transakcji wewnętrznych. Stora Enso inwestuje w oprogramowanie podatkowo-księgowe i
korzysta z niego, aby ułatwić przestrzeganie przepisów podatkowych i realizację procesów
sprawozdawczych. Równocześnie zmiany legislacyjne w jurysdykcjach właściwych na
obszarze, na którym Stora Enso prowadzi działalność, są stale monitorowane w celu oceny
wszelkiego pojawiającego się ryzyka podatkowego. Polityka

zatrudniania przewiduje
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zatrudnienie

profesjonalistów, przygotowanych do pracy w dziale księgowości jak też

zatrudnienie najwyższej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego.

Podmiotem nadrzędnym Stora Enso Poland SA jest Spółka Stora Enso OYJ , z siedzibą w
Finlandii, Helsinki , która posiada 100% akcji Spółki. .
Stora Enso Grupa jest wiodącym dostawcą rozwiązań z surowców odnawialnych dla branży
opakowań, biomateriałów, drewna, konstrukcji z drewna i papieru na globalnym rynku.
SE Grupa zatrudnia ok. 23.000 pracowników w ponad 30 krajach na całym świecie . Akcje
Spółki są notowane na giełdzie w NASDAQ Helsinki Oy oraz NASDAQ Sztokholm AB.
Klienci Stora Enso to producenci opakowań, różne znane marki, producenci papieru i tektury,
wydawcy, drukarnie, firmy budowlane, firmy spożywcze, producenci AGD.

Cel realizowanej strategii podatkowej

Strategia podatkowa Grupy Stora Enso zakłada transparentność i przejrzystość w
realizacji zobowiązań publiczno-prawnych, z uwzględnieniem potrzeby zachowania
bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz podmiotów współpracujących.
Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym i transparentnym podatnikiem. Celem Spółki jest
wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa
w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.

Celem realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej jest prawidłowe opodatkowanie
wypracowanego zysku Spółki .
Kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienia odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Zapłata podatków we właściwym czasie i kwocie oraz ujawnianie wszelkich istotnych faktów
i okoliczności w otwartym dialogu z odpowiednimi organami podatkowymi jest podstawą
działania Stora Enso.
Planując swoje działania, Spółka bierze pod uwagę konsekwencje podatkowe dokonywanych
transakcji handlowych. Spółka nie angażuje się w planowanie transakcji lub struktur
o charakterze sztucznym, niezwiązanych z prowadzonym biznesem lub których wyłącznym
celem jest obniżenie ponoszonych ciężarów podatkowych.
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Zarząd Stora Enso nadzoruje realizację strategii podatkowej, ład korporacyjny i proces
zarządzania ryzykiem podatkowym. Zarząd rozumie znaczenie przestrzegania przepisów
podatkowych oraz sposób, w jaki ten cel jest osiągany poprzez wewnętrzne procesy,
procedury i stosowanie najlepszych praktyk.
Wdrażane są wewnętrzne procedury podatkowe, w celu zminimalizowania potencjalnego
ryzyka podatkowego oraz określenia wytycznych i procesów dla operacji biznesowych i
transakcji wewnętrznych.

Informacja o procesach i procedurach:
W Spółce obowiązują Procedury dotyczące zarzadzania procesami związanymi z podatkami,
są to m.in.

•

Polityka Stora Enso dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi

•

Biznesowa kontrola faktur

•

Zasady kontroli i akceptacji faktur oraz płatności

•

Zarzadzanie umowami i pełnomocnictwami

•

Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z
obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązująca w
Grupie Stora Enso (tzw. MDR-y)

•

Zasady realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

Informacja o dobrowolnej współpracy z organami skarbowymi
Spółka współpracuje z organami skarbowymi w sposób zapewniający dobre, długotrwałe
relacje oparte na zaufaniu i transparentności. W sprawach złożonych Spółka stara się uzyskać
potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska. W swojej działalności w Stora Enso skupia
się na dokładnej sprawozdawczości i przestrzeganiu przepisów, w tym na terminowym
składaniu wszystkich deklaracji podatkowych i dotrzymywaniu terminów płatności podatków.
Spółka stosuje również wszystkie obowiązujące, lokalne i międzynarodowe przepisy
podatkowe, traktaty i wytyczne, a także dba o zachowanie otwartych relacji z urzędem
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skarbowym i celnym . Zawsze w pierwszej kolejności stara się rozwiązywać wszelkie sporne
kwestie na drodze dyskusji i korespondencji z urzędem skarbowym.

Stora Enso Poland SA złożyła wniosek o stosowania APA , do końca 2020 roku nie otrzymała
decyzji Ministra Finansów. SEPL
nie uczestniczy w Programie Współdziałania
organizowanym przez Ministerstwo Finansów w celu monitoringu horyzontalnego.

Informacja odnośnie realizacji obowiązków podatkowych na terytorium RP :
Wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za 2020 r. zostały
złożone przez SEPL , a wynikające z nich zobowiązania podatkowe – uregulowane.
2020 r.
Stora Enso Poland SA . realizowała obowiązki podatkowe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie następujących podatków:
1) Podatek dochodowy od osób prawnych:
• Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z
działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•

Spółka dokładała najwyższych starań w celu wywiązywania się z obowiązków
nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz
informacji podatkowych i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy
oraz – jako płatnik - z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT,

•

Spółka terminowo (tj. do końca grudnia 2021) sporządzi dokumentację cen
transferowych oraz złoży oświadczenie potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji
kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych za rok 2020 zostały
ustalone na warunkach, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.

•

suma przychodów podatkowych Spółki z zysków kapitałowych i z innych źródeł
wyniosła 1.401.848.318 PLN , zapłacony podatek 38.276.780 PLN

2). Podatek od towarów i usług – Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje
podatkowe (VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-14, JPK_V7M) i dokonywała wpłat podatku
zgodnie z odpowiednimi przepisami,
3) Podatek akcyzowy – Spółka była podatnikiem akcyzy w 2020 r., składała deklaracje
podatkowe i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
4) Podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od
osób fizycznych w 2020 r. Spółka składała deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR i
dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
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5)Podatek od nieruchomości - Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości w 2020 r.
Spółka składała deklaracje podatkowe (DN-1) i dokonywała wpłat podatku zgodnie z
odpowiednimi przepisami,
6) Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa – Spółka wpłacała podatek od
czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową w związku z czynnościami dokonywanymi
w 2020 r.

Liczba informacji o schematach podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej
Informacji Skarbowej w 2020 roku
Obowiązki SEPL w zakresie informowania o schematach podatkowych są realizowane w
oparciu o procedurę wewnętrzną obowiązującą w Grupie Stora Enso i wykonywaną przez
Stora Enso Poland SA.
Złożono dwie informacje MDR 1 MDR1 i 1 MDR3 dotycząca podatku dochodowego od
osób prawnych – wypłaconej dywidendy.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt
4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej,
Transakcje zakupowe przekraczające 5 % sumy bilansowej aktywów to transakcje towarowe
dotyczące produktów niezbędnych do produkcji :
•
•

Zakup od Stora Enso Narew sp. z o.o. papieru :
Zakup od Stora Enso Narew sp. z o.o. zrębków drewnianych

Transakcje sprzedażowe przekraczające 5% sumy bilansowej aktywów to transakcja
towarowa dotycząca sprzedaży surowca do produkcji papieru przez inny podmiot:.
•

Sprzedaż makulatury do Stora Enso Narew sp. z o.o.
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Pełna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi jest zawarta w Sprawozdaniu
Finansowym Spółki za 2020 rok.

Informacje 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
Spółka w 2020 roku zamknęła działalność pn. produkcja worków papierowych . W wyniku tego
procesu SEPL przestała produkować worki papierowe.
Powodem takiej decyzji była niska rentowność tej części biznesu, ponadto konieczność
pilnego przeprowadzenia dużych, kosztownych inwestycji - z uwagi na wiek parku
maszynowego.
Inwestycje o tej samej wartości w inne obszary biznesu są dużo bardziej rentowne dla Stora
Enso Poland.

Informacje o złożonych przez podatnika 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 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.):

Spółka w 2020 roku nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, ogólnej
interpretacji podatkowej bądź tez wiążącej informacji stawkowej.
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Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika 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
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub
procesu produkcyjnego.

Spółka SE Poland SA w 2020 roku nie miała transakcji z krajami na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową .
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