Informacja Sun Chemical Sp. z o.o. o realizowanej strategii
podatkowej za rok 2020
A/ Informacje o Spółce Sun Chemical i podejściu do kwestii podatkowych
Sun Chemical Sp. z o.o. w Polsce („Spółka”) jest częścią międzynarodowej korporacji DIC z
siedzibą w Japonii. Korporacja jest czołowym producentem farb oraz pigmentów dla druku
oraz wiodącym dostawcą materiałów poligraficznych i usług na rynku produkcji opakowań,
wydawnictw, produkcji tworzyw sztucznych, kosmetyków i innych rynków przemysłowych.
Udziałowcem Sun Chemical sp. z o.o. jest w 100% spółka Sun Chemical Group Coöperatief U.A
W kwestiach podatkowych Spółka prezentuje podejście spójne z zasadami, które określiła
Grupa DIC.
Grupa dąży do prowadzenia działalności w sposób, który w jak największym stopniu spełnia
oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron: między innymi udziałowców, klientów,
dostawców i pracowników, mając na celu promocję zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
i środowiska w skali globalnej. Grupa DIC/Sun uznaje wagę wypełniania swoich zobowiązań
podatkowych i chce być zaufanym podmiotem gospodarczym wspierającym społeczeństwo
obywatelskie na całym świecie.
Opracowany został Kodeks Prowadzenia Działalności Grupy DIC, w którym określono
standardy Grupy, jakich muszą przestrzegać pracownicy DIC/Sun. DIC uznaje zgodność ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi kwestii związanych z
opodatkowaniem, za kluczowy element odpowiedzialności społecznej. Biorąc pod uwagę
międzynarodowe przepisy podatkowe oraz przepisy krajów i terytoriów, w których
prowadzona jest działalność Grupy, dla zapewnienia przejrzystości podatkowej, wymagane
jest od spółek będących członkami Grupy stosowanie następujących zasad:

•

Stosunek do planowania podatkowego

Prowadzimy uczciwe i odpowiednie sprawy podatkowe, które odzwierciedlają charakter
naszej działalności. Przestrzegamy międzynarodowych przepisów podatkowych, a także praw
krajów i terytoriów, w których prowadzimy działalność.
Transakcje pomiędzy spółkami Grupy DIC są przeprowadzane na warunkach rynkowych
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w
zakresie cen transferowych.
Tworzymy odpowiednie podmioty w krajach i terytoriach w ustrojach prawnych dostosowane
do naszych inwestycji i naszej działalności. Ponadto nie uczestniczymy w sztucznych
porozumieniach podatkowych, nie podejmujemy działań polegających na unikaniu
opodatkowania z wykorzystaniem rajów podatkowych ani nie prowadzimy działań
niezgodnych z istotą naszej działalności operacyjnej.
•

Relacje z organami skarbowymi

Budujemy i utrzymujemy konstruktywne relacje z władzami i organami podatkowymi opartych
na wzajemnym szacunku. Współpracujemy również z organami podatkowymi na rzecz
rozwiązywania sporów i uzyskania szybkiego porozumienia i pewności podatkowej.
•

Transparentność

Uznajemy znaczenie zwiększenia przejrzystości podatkowej poprzez inicjatywy na rzecz
zwiększenia znajomości międzynarodowych przepisów podatkowych i przepisów powiązanych
oraz budowania zaufania wśród opinii publicznej.
•

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

W celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami podatkowymi oraz prawami
krajów i terytoriów, w których prowadzimy działalność, korzystamy z zewnętrznych porad
podatkowych i oceniamy ewentualne ryzyko podatkowe zawarte w niektórych złożonych
przedsięwzięciach biznesowych i transakcjach.
Kierując się naszymi podstawowymi zasadami zarządzania ryzykiem, uwzględniamy zmiany w
naszym otoczeniu operacyjnym dywersyfikację ryzyka jako integralny element kontroli
wewnętrznej i organizujemy wewnętrzne programy szkoleniowe na rzecz podniesienia
świadomości przepisów podatkowych.
•

Ład korporacyjny

Rozwijamy i utrzymujemy odpowiednie systemy zarządzania podatkowego pod
kierownictwem dyrektora wykonawczego pełniącego funkcję dyrektora finansowego w
korporacji DIC, spółce dominującej Grupy DIC.

B/ Realizacja Strategii Podatkowej w roku 2020
1. Informacja o stosowanych przez Sun Chemical procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o
właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane
są w terminach wynikających z przepisów prawa.
W przypadkach, gdy brzmienie przepisów jest niejednoznaczne lub występują sprzeczne ich
interpretacje rozważane są argumenty za każdym z możliwych sposobów interpretacji i
wybrane jest to podejście, za którym przemawia więcej przesłanek merytorycznych, nawet
jeżeli wiąże się ono dla Spółki z większymi obciążeniami podatkowymi.
Spółka stosuje szereg procedur i regulaminów określających działania związane z procesami
rozliczeń podatkowych. Spółka realizuje procesy dotyczące między innymi: należytej
staranności przy weryfikacji kontrahentów handlowych, przygotowywania rozliczeń z zakresu
VAT, podatku u źródła, podatku dochodowego, rozliczeń podatkowych i innych obciążeń
związanych z wynagrodzeniami, procedury dotyczące przeglądu i raportowania schematów
podatkowych, podatku od nieruchomości, akcyzy, Intrastat i regulacji celnych.
2. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej
W roku 2020 Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej, to jest nie uczestniczyła w Programie
Współdziałania.
3. Informacje odnośnie realizacji przez Sun Chemical 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 paragraf 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki,
których dotyczą:
W roku 2020 Spółka zrealizowała wszystkie obowiązki w zakresie podatków.
W roku 2020 Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej. W zakresie podatku CIT, informacja o innym niż
transgraniczny schemacie podatkowym związanym z zaliczką na dywidendę
przekazaną udziałowcowi w roku 2020 została wysłana w roku 2021 zgodnie z
przysługującym odroczeniem terminu w związku z pandemią Covid-19.

4. 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 Rzeczpospolitej Polskiej
Spółka jest częścią korporacji DIC i zawiera z podmiotami powiązanymi w rozumieniu
art.11a ust.1 pkt 4 nie będącymi polskimi rezydentami transakcje, których wartość
ogółem w roku przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. Są to transakcje z tytułu
zakupu materiałów i towarów, z tytułu opłaty licencyjnej, dywidendy:
Sun Chemical Group Coöperatief U.A ; Niderlandy – zaliczka na dywidendę;
Sun Chemical BV; Niderlany – opłata licencyjna;
Sun Chemical AG; Belgia - zakup materiałów i towarów
Sun Chemical Group GmbH ; Niemcy - zakup materiałów i towarów
Sun Chemical Osterode Druckfarben GmbH ; Niemcy- zakup materiałów i towarów
Sun Chemical Group S.p.A; Włochy- zakup materiałów i towarów
Sun Chemical AG; Szwajcaria- zakup materiałów i towarów
Sun Chemical S.A.; Hiszpania- zakup materiałów i towarów
Sun Chemical Matbaa Murekkeple; Turcja- zakup materiałów i towarów
Sun Chemical Ltd; Wielka Brytania- zakup materiałów i towarów
5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art.1 a ust.1 pkt 4:
Spółka w 2020 roku nie podejmowała działalności restrukturyzacyjnej mogącej mieć
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych.
6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art.14a paragraf 1 Ordynacji
podatkowej
Spółka nie składała wniosków.
b) Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowej
Spółka w 2020r. wystąpiła z wnioskiem i otrzymała indywidualną interpretację
podatkową (0114-KDIP1-1.4012.664.2020.1.AKA z dnia 4.12.2020) dotyczącą
przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie braku
obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku sprzedaży
produktu - mieszaniny farby solwentowej (na bazie rozpuszczalników
organicznych) o kolorze czarnym
c) Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art.42a ustawy o podatku od
towarów i usług - Spółka nie składała wniosków.
d) Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia
2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U.z 2020r. poz.722 i 1747) – Spółka nie składała
wniosków

7. 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 paragraf 10 Ordynacji podatkowej:
Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.
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