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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.  

 

1. Informacje ogólne  

Europapier Polska sp. z.o.o (dalej: Spółka lub Europapier) jest jednym z 13 oddziałów Grupy Europapier, 

działającej w środkowo-wschodniej części Europy. Grupa Europapier należy do Grupy Heinzel. Marka 

Europapier istnieje na rynku od 1971 r., a swój początek miała w Austrii.  

W Polsce Spółka świadczy swoje usługi od 1991r. Od tego czasu stała się jednym z największych dystrybutorów 
podłoży do druku, papierów poligraficznych, biurowych, tektury oraz liderem na rynku polskim w sprzedaży 

mediów do reklamy zewnętrznej i wewnętrznej. Strategicznym celem Spółki jest długofalowy, organiczny, 

rentowny wzrost, do którego dąży przez stałe podnoszenie jakości obsługi klienta, poszukiwanie nowych 

rynków zbytu oraz digitalizację dystrybucji. 

Poniższe dane dotyczą informacji o realizowanej strategii podatkowej przez Europapier Polska sp.z o.o.  

Informacje są przedstawiane w odniesieniu do wymogów wynikających z art.  27c ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).  

 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie 

W ramach realizowanej strategii podatkowej Spółka dąży do terminowego regulowania zobowiązań 

podatkowych w odpowiedniej wysokości.  

Spółka posiada odpowiednie procesy zarządzające prawidłowym i terminowym regulowaniem wszystkich 

podatków ciążących na Spółce.  

Procesy te dotyczą pracy nie tylko działu księgowego, ale również innych jednostek biznesowych, których 

działalność wpływa w sposób najbardziej istotny na przebieg dopełnienia obowiązków wynikających z prawa 

podatkowego w tym obowiązków informacyjnych związanych z działalnością Spółki. Odpowiedzialność za 

procesy dotyczące różnych podatków jest przydzielana odpowiednim, wykwalifikowanych osobom, które 
właściwie dokumentują i monitorują procesy kontrolne, tak aby zapewnić ich skuteczność.  

W ramach opracowanego ładu korporacyjnego podejmowane są działania mające na celu weryfikację 

kontrahentów Spółki m.in. przez weryfikację kontrahenta na tzw. białej liście podatników. Ponadto Spółka 

dąży do zapewnienia odpowiedniego poziomu dokumentowania relacji biznesowych.   

Nadzór nad funkcją podatkową w Spółce jest sprawowany przez osobę pełniąca funkcję Głównego 

Księgowego, natomiast obszar ten podlega kompetencjom zarządczym osoby pełniącej funkcję Dyrektora 

Finansowego. Zakres nadzoru rozciąga się na wszystkie jednostki biznesowe w Spółce, które współpracują z 

ww. osobami oraz Działem Księgowym w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z 

obowiązującym prawem podatkowym. Ponadto w celu prawidłowego sprawowania nadzoru Spółka zatrudnia 
wykwalifikowany zespół osób, które wykonują funkcje księgowe i podatkowe.  

Ceny transferowe w Spółce są ustalanie zgodnie z prawem krajowym i wytycznymi OECD oraz innymi 

standardami europejskimi. Przy ustalaniu cen transferowych Spółka korzysta z pomocy zewnętrznych 

doradców podatkowych. 
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Spółka ma system oceny ryzyka podatkowego i zarządza tym ryzykiem w ramach ogólnej kontroli wewnętrznej 

działalności biznesowej. Pomimo dochowania należytej staranności ryzyka takie mogą się pojawiać ze względu 
na skalę działalności Spółki oraz stopień skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany.   

W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym monitorowane są zmiany w przepisach podatkowych przez 

Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego oraz poszczególnych pracowników działu Księgowego. 
Ponadto Spółka na bieżąco współpracuje z zewnętrznymi doradcami, z którymi konsultuje bieżące kwestie 

podatkowe o dużym stopniu skomplikowania oraz korzysta z ich wsparcia w przypadku implementacji 

szczególnie skomplikowanych zmian podatkowych w celu minimalizacji ryzyka podatkowego. Jeśli po takiej 
weryfikacji okaże się, że planowane zmiany podatkowe mają wpływ na działalność Spółki, są one 

implementowane w procesy i procedury biznesowe. Implementacja ta odbywa się z udziałem osób 

odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz osób odpowiedzialnych za dany obszar biznesowy.  

Skomplikowane zagadnienia podatkowe dotyczące zawieranych umów handlowych lub transakcji o dużej 
wartości znajdują się pod szczególnym nadzorem osoby pełniącej funkcję Dyrektora Finansowego. Ponadto 

dokonanie ww. czynności wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Spółki. Jeśli zaistnieje wątpliwość co do ich 
zgodności z przepisami prawa podatkowego, Spółka zleca weryfikację zewnętrznym doradcom podatkowym.  

W ramach corocznego audytu, dokonywany jest w Spółce przegląd podatkowy.  

Celem Spółki jest rzetelne i prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z prawa podatkowego, a także 

podejmowanie wszelkich działań zmierzających do minimalizowania ryzyka podatkowego. Spółka z należytą 

starannością przygotowuje i weryfikuje swoje rozliczenia podatkowe, tak aby ustalić i wyeliminować pozycje, 
które mogłyby zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.  

Wszelkie działania Spółki związane są z transakcjami, które mają treść biznesową i uzasadnienie ekonomiczne, 

a także są spójne z celami i działaniami pozostałych członków Grupy. Opodatkowaniu w Polsce podlegają więc 
efekty rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej.  

Spółka posiada wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych  (dalej: Procedura MDR), stworzoną zgodnie z 

wymogami wynikającymi z art. 86l ustawy Ordynacja Podatkowa. 

Spółka rzetelnie i terminowo wypełnia obowiązki podatkowe z tytułu poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób prawnych (dalej: podatek u źródła).   

 

3. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Spółka nie przystąpiła do programu współdziałania prowadzonego na podstawie ordynacji podatkowej. Spółka 
terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby płynące od organów podatkowych.  

 

4. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

Dochody (przychody) osiągane przez Europapier są opodatkowane tam, gdzie prowadzona jest działalność 

gospodarcza, czyli w Polsce.  

Spółka rozlicza w Polsce następujące podatki: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i 
usług, podatek dochodowy od osób fizycznych.    
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Spółka jest płatnikiem z tytułu poboru podatku u źródła od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy o CIT. Spółka dokonuje płatności należności licencyjnej z tytułu użytkowania znaku towarowego.   

Spółka terminowo składa wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo 

płaci wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych.  

Za 2020 r. Spółka nie złożyła żadnej informacji MDR-1.  

 

5. 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 

Brak takich transakcji. 

 

6. 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 CIT  

Brak planowanych lub podejmowanych działań restrukturyzacyjnych. 

 

7. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie: 

ogólnej interpretacji prawa podatkowego  0 

interpretacji przepisów prawa podatkowego 0 

wiążącej informacji stawkowej 0 

wiążącej informacji akcyzowej 0 

 

8. 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 

Spółka nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową.  


