
 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2021 
 
Niniejszy dokument stanowi realizację przez Korea Fuel-Tech Poland spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (dalej: „Spółka”) obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1406, tekst 
jedn. z późn. zm., dalej: „CIT”) za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
Firma Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. jest jedną ze spółek korporacji Korea Fuel-Tech Corporation z 
główną siedzibą w Korei Południowej. Korporacja powstała 22 lipca 1996 roku (wyłoniła się z firmy 
Korean Airtech powstałej w 1984 roku), w chwili obecnej w jej skład wchodzą oddziały w Chinach, 
Indiach oraz w Polsce. 
 
Firma Korea Fuel-Tech Poland powstała 11 września 2007r., jej prezesem został Yong Seok Lee. Pod 
względem inwestycji i liczby planowanych zatrudnień zajmujemy drugie miejsce spośród 
przedsiębiorstw jakie zostały dotąd otwarte przez KFTC. 
 
Firma Korea Fuel-Tech Poland posiada dwie fabryki, w Zabrzu oraz w Żorach. Głównym celem produkcji 
są elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, dla takich 
marek pojazdów jak Hyundai i Kia. 
 
Firma Korea Fuel-Tech Poland zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników. 
 
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu realizacji prawidłowych rozliczeń należności 
publicznoprawnych. W tym celu Spółka posiada i realizuje procesy oparte na wiedzy i doświadczeniu 
pracowników, jak również sformalizowane procedury. 
 

1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 
prawidłowe wykonanie. 
 
Spółka posiada stosowne procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków 
podatkowych w tym również metodologię gromadzenia i przetwarzania wiedzy w zakresie prawa 
podatkowego.  
 

2. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
 
Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków 
w rozumieniu art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1325, tekst jedn. z późn. zm., dalej : „OP”). 
 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP 
z podziałem na podatki, których dotyczą. 

Nie licząc drobnych technicznych omyłek Spółka terminowo realizowała obowiązki podatkowe na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie 
Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach 
podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 OP, ze względu na brak istnienia schematów 
podatkowych, które wymagałyby notyfikacji. 

 



 

 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 CIT, 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 Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 CIT) transakcji, 
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 Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
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 2021 r. Spółka nie dokonała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 
 

5. Planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. 
 
W 2021 r. Spółką nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 
na wysokość własnych zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów 
powiązanych. 
 

6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. 
 
Spółka nie złożyła wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 
OP. 
 

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego. 
 
Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
o której mowa w art. 14b OP. 
 

8. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 
 
Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa 
w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, tekst 
jedn. z późn. zm.). 
 

9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 
 



Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie 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, tekst 
jedn. z późn. zm.). 
 

10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
 
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 
konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 
CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1426, tekst jedn. z późn. zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 OP. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opublikowane z poszanowaniem informacji objętych 
tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego Spółki. 
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