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Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

    

1.1. CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O STRATEGII PODATKOWEJ  

Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. przez 

art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020, poz. 1406 ze zmianami), 

zgodnie z którym podatnicy których roczny przychód w poprzednim roku przekroczył równowartość 50 

mln euro, a także działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez 

grupę przychodów, są zobowiązani do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji 

o realizowanej strategii podatkowej.  



Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki 

rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i zakończony 31` grudnia 2020 r. („Rok Podatkowy”).  

1.2. KOREA FUEL TECH POLAND SP Z O O  

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Zabrzu gdzie mieści się siedziba spółki. Zakłady produkcyjne 

spółki znajdują się w Zabrzu oraz Żorach. Spółka została zarejestrowana 11 września 2007 r.  i stanowi 

jedną ze spółek korporacji Korea Fuel-Tech Corporation z główną siedzibą w Korei Południowej.  

Głównym celem produkcji Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. są elementy wykończeniowe na potrzeby 

przemysłu motoryzacyjnego.   

● Nazwa Spółki: KOREA FUEL TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ● 

Siedziba Spółki: ul. Handlowa2, Zabrze 41-807  

● Dane identyfikacyjne  

○ Numer KRS: 0000285453  

○ Numer NIP: 6342649698  

○ Numer REGON: 240729442  

● Kapitał zakładowy: 109 113 500,00 PLN  

● Data wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 2007-09-11  

2. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ   

2.1 PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE  

Zarząd oraz kierownictwo Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę 

organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na spółkę przez przepisy prawa 

podatkowego, w szczególności:  

 Dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowych rozliczeń podatkowych  

Spółki;  

 Wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury 

organizacji-w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;  

 Kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności 

pod względem miejsce siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej  

 Inwestuje w poszerzenia wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego  

 Podejmuje decyzje w celu ograniczenia ryzyka podatkowego minimalizacje zagrożenia ze 

strony otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.   

W Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. wdrożono procedury w zakresie badania należytej staranności oraz 

raportowania schematów podatkowych.  

Początkowo księgowość w 2020r. była prowadzona przez wewnętrzny dział spółki. Jednak w trakcie 

roku podatkowego nawiązano współpracę z firmą zewnętrzna świadcząca usługi w tym zakresie.  



2.2. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKACH PODATKOWYCH NA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Spółka realizowała obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach wymaganych przepisami prawa 

podatkowego biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki.  

Korea Fuel-Tech Sp. z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy 

od osób prawnych, podatek u źródła, jest podatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje z tego 

tytułu swoje obowiązki oraz opłaca podatki lokalne oraz opłaty celne. Ma świadomość, że opłacanie 

podatków należy do jej obowiązków, stanowi realizację roli jaką nakłada na nią ustawodawca i w ten 

sposób przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa polskiego.  

Spółka Korea Fuel-Tech Poland podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego 

określenia terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:  

 Płaci miesięczne zaliczki na podatek dochody od osób prawnych  

 Składa w miesięcznych okresach pliki JPK_VAT oraz reguluje zobowiązania podatkowe z tego 

tytułu, ewentualnie wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne okresy 

rozliczeniowe,  

 Na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów, i 

jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek od źródła,  

 W ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne,   

 Pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych 

terminach przesyła informację i deklaracje od organów podatkowych,  

 Sporządza dokumentację cen transferowych  

 Monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek, raportuje 

taki obowiązek na odpowiednich formularzach  

2.3. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, 

dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne 

omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów administracji skarbowej są przez 

Spółkę identyfikowane jak najszybciej jak to tylko możliwe oraz podawane odpowiednim korektom.   

Spółka w 2020 r. nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami 

Administracji Krajowej Skarbowej.   

2.4. INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH   

W 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z tym nie miała 

obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej.  

2.5. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH   

W 2020 roku Spółka nie występowała z wnioskami o indywidualną interpretację prawa podatkowego, 

wiążące informacje stawkowe lub wiążące informacje akcyzowe w podatku akcyzowym.  



2.6. TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI   

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 321 650 203,23 zł. Tym samym, w informacji o 

realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać transakcje z podmiotami 

powiązanymi których wartość przekroczy 5% sumy bilansowej czyli 16 082 510,16 zł.  

Transakcje z podmiotami powiązanymi  

  

Spółka zawierała następujące transakcje z pomiotami powiązanymi, które przekroczyły wskazany 

powyżej limit:  

 Zakup usługi wsparcia produkcji wyrobów gotowych od podmiotu z Polski 

 Sprzedaż surowców i materiałów do produkcji części i akcesoriów samochodowych do 

podmiotu powiązanego ze Słowacji   

 Zakup surowców i materiałów do produkcji części i akcesoriów samochodowych od podmiotu 

powiązanego z Republiki Korei   

 Zakup usług inżynierskich od podmiotu powiązanego z Republiki Korei   

  

Transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi RP   

W 2020 r. Spółka nie dokonała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową.  

2.7. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE  

W 2020 r. Spółka nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie nie są również 

planowane w kolejnych latach.   

2.8. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH  

W trakcie roku podatkowe, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej 

Spółka nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych  i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji 

Podatkowej   


