Informacja o realizowanej strategii
podatkowej przez
Stora Enso Wood Products
Sp. z o.o.
za rok podatkowy 2020

I.

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.
(dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).
Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku
podatkowym 2020 (dalej: „Informacja”).
Niniejsza 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

1. Informacje o Spółce
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000137391, posiada NIP 9910255871 oraz nr REGON 532338336, siedziba podmiotu
znajduje się w Murowie, ul. Wolności 4, 46-030 Murów.
Spółka rozpoczęła działalność w 1952 r. jako Zakład Przemysłu Drzewnego w Murowie i
zajmuje się produkcją tarcicy, wyrobów z drewna oraz handlem drewnem. Spółka jako tartak
oferuje tarcicę (mokrą i suchą), krawędziaki, łaty, impregnację ciśnieniową, klejonkę.
W celu prowadzenia działalności gospodarczej Spółka posiada zakład produkcyjny - tartak
przerobu drewna, który zlokalizowany jest w miejscowości Murów w województwie opolskim.
Spółka jest częścią Grupy Stora Enso, jednego z największych światowych producentów
papieru i opakowań z tektury, wiodącego lidera w zakresie opakowań z materiałów
odnawialnych.
Całościowym udziałowcem Stora Enso jest Stora Enso Wood Products GmbH z siedzibą
w Austrii.
2. Cele strategii podatkowej Spółki
Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym i transparentnym podatnikiem. Celem Spółki jest
wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa
w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej.
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.
Kierownictwo Spółki i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe zapewniają stosowną
kontrolę w zakresie wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę na podstawie przepisów
prawa podatkowego.
Spółka dba o to by obowiązująca strategia podatkowa pozostawała aktualna i odpowiadała
obowiązującym przepisom. W razie potrzeby jest ona dostosowywana do zachodzących zmian
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legislacyjnych. Nadto Spółka stara się identyfikować potencjalne nowe ryzyka, które wynikają
z prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020
Strategia realizowana w 2020 roku miała na celu terminowe i rzetelne wywiązanie się
z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych oraz zapewnienie warunków rynkowych
transakcji z podmiotami powiązanymi.

III.

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika
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
Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
Procesy związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego są
obsługiwane przez zewnętrzny podmiot Stora Enso Poland S.A. (dalej: „SEPL”) działający
w ramach Grupy Stora Enso w Polsce.
SEPL posiada wyspecjalizowaną wewnętrzną jednostkę organizacyjną - Centrum Usług
Wspólnych (dalej: „CUW SEPL”), która odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
sprawozdawczość, obliczanie wysokości podatków oraz składanie deklaracji.
Natomiast realizacja części procesów księgowych Spółki oraz obsługa procesu płatności
w oparciu o szczegółowe instrukcje wewnętrzne jest również realizowana przez Stora Enso
OYJ, Finance Delivery w ramach Globalnego Centrum Usług Wspólnych w Tallinnie (dalej:
CUW Tallinn”).
W odniesieniu do grupy specyficznych rozliczeń z niektórymi dostawcami na terytorium Polski
księgowania są dokonywane również wewnętrznie przez dedykowanych pracowników Spółki.
Stosowane procedury
Pracownicy CUW SEPL, CUW Tallinn oraz dedykowani pracownicy Spółki posiadają
specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonywania czynności wpływających
na rozliczenia podatkowe.
Ponadto, w CUW SEPL, CUW Tallinn oraz Spółce funkcjonują przyjęte praktyki (również
w formie pisemnych instrukcji oraz globalnych procedur) pozwalające na prawidłową realizację
ciążących na Spółce obowiązków wynikających z prawa podatkowego.
2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej.
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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, z podziałem na podatki, których dotyczą

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
W roku podatkowym 2020 Spółka prawidłowo oraz terminowo realizowała wszelkie obowiązki
podatkowe.
Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:


identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą
rodzić dodatkowe ryzyko podatkowe;



kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek dochodowy, podatek od towarów i usług
oraz podatek od nieruchomości;



składa organom podatkowym odpowiednie zeznania, wykazy, zestawienia,
sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa
podatkowego;



sporządza lokalną i grupową dokumentację cen transferowych oraz analizy
porównawcze;



monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej
o schematach podatkowych oraz w przypadku zidentyfikowania obowiązku jest
przygotowana na raportowanie schematów podatkowych do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu
następujących podatków:




podatku dochodowego od osób fizycznych;
podatku od towarów i usług;
podatku od nieruchomości.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik
następujących podatków:



podatku dochodowego od osób fizycznych – wynikające z wypłat wynagrodzeń na
rzecz pracowników;
podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu wynagrodzeń za świadczenia
wypłacane na rzecz zagranicznych podmiotów podlegających pod zryczałtowany
podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła).

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o schematach podatkowych
W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o schematach podatkowych zgodnie z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
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V.

Informacje
o
transakcjach
z
podmiotami
powiązanymi
lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 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 z podmiotami powiązanymi następujące transakcje,
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:


Sprzedaż drewna, zrębki i biomasy do Stora Enso Narew sp. z o.o.;



Sprzedaż drewna do Stora Enso SKOG AB Falun;



Sprzedaż drewna do Stora Enso Lietuva UAB Alytus;



Sprzedaż wyrobów drzewnych i wyrobów tartacznych do Stora Enso North American
Sales;



Sprzedaż wyrobów drzewnych i wyrobów tartacznych do Stora Enso PTY Ltd Australia.

Pełna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi jest zawarta w Sprawozdaniu
Finansowym Spółki za 2020 rok.
2. 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 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała żadnych działań
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki
lub podmiotów powiązanych.

VI.

Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa
podatkowego

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §
1 Ordynacji podatkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej.
2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa
w art. 14b Ordynacji podatkowa
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji
podatkowej.
3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy o podatku od towarów i usług.
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji
stawkowej.
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4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji
akcyzowej.

VII.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach
lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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