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Strategia podatkowa Outokumpu Poland za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. 

 
 

Niniejszy dokument dotyczący strategii podatkowej dotyczy Outokumpu 

Distribution Polska sp. z o.o. oraz zapewnia zgodność z polskim ustawodawstwem w celu 

opublikowania strategii podatkowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. 

Grupowe Deklaracje Podatkowe zostały wcześniej opublikowane i stanowią podstawę 

niniejszej Polskiej Strategii Podatkowej. 

 

Grupa Outokumpu 

 

Outokumpu Dystrybucja Polska sp. z o.o. (zwana dalej również „Outokumpu 

Distribution Polska” lub „Spółką”) jest częścią Grupy Outokumpu. Grupa Outokumpu jest 

światowym liderem w branży stali nierdzewnej, prowadzącym działalność w 30 krajach. 

Grupa zatrudnia około 10 000 profesjonalistów i dostarczyła około 2,21 miliona ton stali 

nierdzewnej w 2020 roku. Spółka na najwyższym poziomie w Grupie Outokumpu ma 

siedzibę w Helsinkach w Finlandii, a jej akcje są notowane na NASDAQ OMX Helsinki. 

 

Nasze podejście 

 

Elementy kultury korporacyjnej Grupy Outokumpu zostały opracowane w 

formie podstawowych prawnych, etycznych i moralnych zasad postępowania i są zawarte w 

sposób wiążący w Kodeksie Postępowania. Przestrzeganie prawa podatkowego i 

postrzeganie płacenia podatków jako obowiązku społecznego to fundamentalne zasady 

Kodeksu. Będąc częścią międzynarodowej grupy, Outokumpu Distribution Polska prowadzi 

swoją działalność w sposób etyczny, kierując się zasadami Grupy Outokumpu i 

niezachwianym przywiązaniem do uczciwości. Spółka kładzie duży nacisk na 

odpowiedzialność korporacyjną w swoich działaniach i traktuje świadome administrowanie 

i wypełnianie zobowiązań podatkowych jako swój obowiązek w toku swojej działalności. 

 

Strategia podatkowa dla Polski 

  

Outokumpu Distribution Polska przestrzega polskiego prawa, w tym 

przepisów podatkowych, a strategia podatkowa Spółki odzwierciedla tę zasadę i można ją 

podsumować w następujący sposób: 

 

- Przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych i składanie wszystkich stosownych    

deklaracji podatkowych oraz dokonywanie wszelkich płatności podatkowych zgodnie z 

polskim prawem. 

 

- Dążenie do wykorzystania dostępnych zwolnień i zachęt podatkowych w sposób zgodny z 

celami polityki publicznej. 

 

- Dokładna analiza skutków podatkowych poważnych lub złożonych decyzji biznesowych. 

 

- Przestrzeganie odpowiednich procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym 

oraz zapewnienie nadzoru Zarządu nad przestrzeganiem tych procesów. 
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Zasady i odpowiedzialność 

 

Struktura wewnętrzna Outokumpu Distribution Polska ma na celu 

zapewnienie, że: 

 

- Zarząd rozumie, jak ważne jest zapewnienie rzetelności rozliczeń podatkowych i środków 

do tego celu. 

 

- Prowadzony jest regularny dialog pomiędzy Zarządem a osobami odpowiedzialnymi za 

zarządzanie sprawami finansowymi i podatkowymi zarówno w Grupie Outokumpu jak i w 

Spółce w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. 

 

- Grupa Outokumpu posiada ramy kontroli podatkowej w celu identyfikacji i zarządzania 

kluczowymi ryzykami podatkowymi poprzez odpowiednie polityki, kontrole i procesy 

zapewniając zgodność ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami. 

 

- Podejmując działalność gospodarczą Outokumpu Distribution Polska bierze pod uwagę 

zarówno polskie przepisy podatkowe jak i regulacje zagraniczne, działając w środowisku 

międzynarodowym. 

 

- Ze względu na skalę prowadzonej przez Spółkę działalności oraz wielkość jej zobowiązań 

podatkowych okresowo mogą pojawiać się ryzyka interpretacji przepisów podatkowych ze 

względu na ich złożony charakter. Outokumpu Distribution Polska aktywnie identyfikuje, 

ocenia, monitoruje i zarządza tymi ryzykami w celu zapewnienia zgodności z Grupowym 

Oświadczeniem Podatkowym i strategią podatkową Outokumpu Distribution Polska. 

 

W realizacji tych wszystkich zasad Outokumpu Distribution Polska jest 

wspierana na bieżąco przez dział Podatków Grupy utworzony w ramach Organizacji 

Finansowej Grupy Outokumpu, a także poprzez współpracę z krajowymi 

wyspecjalizowanymi doradcami podatkowymi. 

 

Dział Podatków Grupy Outokumpu jest częścią Organizacji Finansów, 

podlegającą Dyrektorowi Finansowemu. Dział Podatków Grupy ponosi ogólną 

odpowiedzialność za sprawy podatkowe Grupy i planowanie podatkowe na poziomie Grupy 

a także za ustalanie polityki podatkowej, kontroli i instrukcji w sprawach podatkowych oraz 

zarządzanie i łagodzenie niepewności podatkowych. Odpowiada również za model cen 

transferowych Outokumpu na całym świecie i wraz z działem prawnym odpowiada za 

prawną i wewnętrzną strukturę kapitałową Grupy. Nowe istotne transakcje biznesowe 

podlegają przeglądowi podatkowemu obejmującemu Podatek Grupowy przed ich 

uruchomieniem lub wdrożeniem w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi. 

Dział Podatków Grupy zapewnia również wsparcie i obsługę podmiotów Grupy Outokumpu 

w kwestiach podatkowych. Każdy podmiot prawny, w tym Outokumpu Distribution Polska, 

odpowiada za zgodność z przepisami podatkowymi, obowiązki informacyjne, kwartalną 

sprawozdawczość finansową podatkową oraz przestrzeganie polityki i wytycznych 

podatkowych Grupy. 
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Procesy zarządzania ryzykiem podatkowym 

 

Procesy zarządzania ryzykiem podatkowym w Outokumpu Distribution Polska 

są dostosowane do ogólnogrupowych procedur i polityk kontrolnych oraz mają na celu 

wypełnienie wszystkich zobowiązań podatkowych wynikających z przepisów podatkowych. 

W przypadku zidentyfikowania ryzyka podatkowego Spółka podejmuje działania mające na 

celu jego minimalizację, co zapewnia stosowanie procedur zarządzania ryzykiem oraz 

dialog z polskimi organami podatkowymi w przypadku wystąpienia istotnych niepewności 

lub skomplikowanych kwestii dotyczących danego ryzyka. 

 

Oświadczenia 

 

Zgodnie z treścią i wymogami określonymi w art. 27c ust. 2 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych Outokumpu Distribution Polska składa następujące 

oświadczenia: 

 

- W 2020 roku Spółka nie brała udziału w żadnej dobrowolnej formie 

współpracy z polskimi organami podatkowymi. Ponadto Spółka nie zidentyfikowała potrzeby 

rozszerzania form dobrowolnej współpracy z polskimi organami podatkowymi. 

 

- W 2020 roku Spółka terminowo wywiązywała się ze wszystkich obowiązków 

podatkowych na terenie RP nałożonych obowiązującymi przepisami. 

 

- W 2020 roku Spółka złożyła wniosek i uzyskała interpretację przepisów o 

podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku odbioru dokumentów wskazanych 

przez Przedsiębiorstwo. Poza tym Spółka nie złożyła wniosków o wydanie interpretacji 

podatkowych, wiążących informacji taryfowych ani wiążących informacji akcyzowych. 

 

- W 2020 roku Spółka nie uczestniczyła w żadnych schematach podatkowych, 

o których mowa w art. 86a i 1 pkt 10 Rozporządzenia. Ponadto Spółka nie dokonywała 

żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydane na podstawie art. 86a i 10 

Rozporządzenia.  

 

- W 2020 r. Spółka nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań 

restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub  

zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

updop. 

 

- W 2020 roku Spółka była zaangażowana w transakcje z podmiotami 

powiązanymi (w tym transakcje z nierezydentami), których wartość przekroczyła 5% łącznej 

wartości bilansowej aktywów ujętych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym 

Spółki. 
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Outokumpu 
Distribution Polska 

sp. z o.o. 
Rodzaj transakcji Partner 

OTK Poland Korekta dochodowości Outokumpu Europe Oy, Finland 

OTK Poland Zakup stali nierdzewnej Outokumpu Stainless Oy, Finland 

OTK Poland Zakup stali nierdzewnej Outokumpu Europe Oy, Finland 

OTK Poland Zakup stali nierdzewnej Outokumpu Stainless AB, Sweden 

OTK Poland Zakup stali nierdzewnej Outokumpu Service Center GmbH 

 


