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Niniejszy dokument stanowi wypełnienie przez TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH obowiązku 

dotyczącego przedstawienia informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1800 z późn. zm.). 

 

1. Informacje o spółce. 

TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH jest spółką kapitałową prawa niemieckiego posiadającą 

osobowość prawną (forma prawna tej spółki odpowiada formie polskiej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością) i należy do grupy TRUMPF, która skupia przede wszystkim spółki produkcyjne 

i handlowe, działające w sektorze obrabiarek oraz technologii laserowych.  

Spółka jest zarejestrowana do celów podatkowych w Polsce pod numerem NIP 1070019755. 

TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec spółki 

TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  i posiada  99,75 % udziału w 

kapitale oraz głosach. 

Spółka TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH nie ma na terytorium Polski siedziby lub zarządu, 

natomiast podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od dochodów osiąganych za 

pośrednictwem TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z uwagi na tę 

konstrukcję strategia podatkowa Spółki w Polsce jest w praktyce realizowana poprzez ww. spółkę 

zależną, czyli TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zwaną dalej „ 

Spółką” lub „Spółką komandytową”. TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH obok pasywnego 

inwestowania w Spółkę, nie prowadzi w Polsce innych inwestycji i nie rozlicza w Polsce innych 

podatków niż wynikające z udziału w Spółce. Ponieważ TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH w 

Spółce jest wspólnikiem pasywnym i jedynie jest mu przypisywana odpowiednia część przychodów 

i kosztów związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę, w informacji skoncentrowano się 

na strategii podatkowej polskiej spółki komandytowej, a w odpowiednim zakresie uzupełniono 

informację o dane dotyczące TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH. W roku finansowym kończącym 

się 30.06.2021 wartość przychodów przypisanych TRUMPF Kapitalbeteiligungen GmbH z tytułu 

udziału w Spółce przekroczyła 50 mln EUR. 

Spółka komandytowa sama (tj. we własnym imieniu i na własną rzecz) realizuje czynności 

skutkujące powstaniem przychodów i poniesieniem kosztów, które następnie stanowią podstawę do 

kalkulacji podstawy opodatkowania u jej wspólników. Spółka samodzielnie jest podatnikiem m.in. 

podatku VAT oraz podatku od nieruchomości i podatku akcyzowego. W tym zakresie występuje jako 

oddzielny podatnik.  
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Siedziba Spółki mieści się w Warszawie (01-303), przy ulicy Połczyńskiej 111. 

Dane identyfikacyjne Spółki to: KRS 0000127304, REGON 634382083, NIP 7831568876. 

Rok podatkowy (finansowy) Spółka rozpoczyna 1 lipca, a kończy – 30 czerwca. 

Spółka jest jednym z głównych dostawców na rynku obrabiarek i laserów do przemysłowej obróbki 

blach. Umożliwia też wykorzystanie wysoko rozwiniętych technologii w elektronice przemysłowej. 

Spółka sprzedaje maszyny na rynek polski i zajmuje się obsługą serwisową po sprzedaży.   

 

2. Cel strategii podatkowej. 

Podstawowym celem strategii podatkowej realizowanej przez TRUMPF Polska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w roku finansowym kończącym się 30.06.2021 było 

zachowanie pełnej zgodności działań Spółki z polskimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, 

objaśnieniami i wytycznymi publikowanymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

normami i wytycznymi międzynarodowymi w zakresie opodatkowania. Organizacja i działalność 

Spółki nakierowana była na zachowanie zgodności z wysokimi standardami ładu korporacyjnego 

oraz z zasadami etyki. 

Mając na względzie, że podejmowane decyzje gospodarcze i realizowane bieżące operacje 

powodują określone konsekwencje podatkowe, a jednocześnie zważając na dynamiczne otoczenie 

prawne Spółki, szczególnie w zakresie prawa podatkowego, Spółka korzystała z usług 

profesjonalnych, zewnętrznych doradców podatkowych i prawnych. 

Rozliczenia podatkowe TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  realizuje 

utworzony w niej dział księgowości, a usługi księgowe częściowo Centrum Usług Wspólnych jako 

osobna spółka w Grupie TRUMPF oraz zewnętrzny doradca w zakresie HR. 

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian 

zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk, 

wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

3. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

Spółka dąży do prawidłowej, rzetelnej i terminowej realizacji obowiązków podatkowych wynikających 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W Spółce obowiązują procedury mające 

zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki. Spółka realizowała 
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procesy i procedury, wynikające zarówno z formalnie przyjętych instrukcji jak i procesów 

postępowania, będących wynikiem wypracowanych praktyk. 

Procesy i procedury dotyczą w szczególności obszaru rachunkowości, w tym obiegu dokumentów, 

zamknięcia okresu finansowego, ewidencjonowania środków trwałych, ewidencjonowania zapasów, 

ewidencjonowania sprzedaży i rozrachunków z odbiorcami, ewidencjonowania zakupów i 

rozrachunków z dostawcami, zasad sporządzenia deklaracji rocznej CIT, przygotowania 

comiesięcznego rozliczenia VAT. 

 

Ponadto Spółka posiada procedury i regulaminy, w tym m.in.:  

a)  Kodeks postępowania firmy TRUMPF 

b)  Procedurę zatwierdzania wydatków – zgodnie z którą przed dokonaniem płatności jest 

weryfikacja merytoryczna, a zatwierdzanie wydatków w Spółce odbywa się wg. matrycy 

odpowiedzialności. Zatwierdzone dokumenty są weryfikowane z punktu widzenia ich 

poprawności rachunkowej i podatkowej. Dokumenty niepoprawne zwracane są do 

odpowiednich osób w celu korekty. 

c)  Procedurę regulującą korzystanie z samochodów służbowych 

d)  Procedurę dotyczącą podróży służbowych 

 

4. Informacje o stosowanych przez spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

Spółka w okresie roku finansowego kończącego się 30.06.2021r. nie realizowała form dobrowolnej 

współpracy z organami KAS, w szczególności nie były zawierane umowy współdziałania, uprzednie 

porozumienia cenowe, czy też opinie zabezpieczające przed klauzulą przeciw unikania 

opodatkowania. 

 

5. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanej 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. 

W roku finansowym kończącym się 30.06.2021 spółka wywiązywała się terminowo ze wszystkich 

dotyczących jej obowiązków podatkowych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, w tym w 

zakresie: regulowania zobowiązań podatkowych, wypełniania obowiązków deklaratoryjnych oraz 

informacyjnych. W przypadku wystąpienia wątpliwości Spółka korzysta z dostępnych interpretacji 
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oraz objaśnień podatkowych; w miarę potrzeby korzysta z zewnętrznych usług doradztwa 

podatkowego. Zarząd Spółki podejmuje decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym. 

Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym 

planowaniem strategii podatkowej.  

W roku finansowym kończącym się 30.06.2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe w 

odniesieniu m.in. do następujących podatków:  

 podatek dochodowy od osób fizycznych (realizacja funkcji płatnika),  

 podatek od towarów i usług 

 podatek od nieruchomości 

 

Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), stała się takim 

podatnikiem od 1.05.2021. Podatnikami CIT byli komplementariusz oraz komandytariusz Spółki. 

Spółka prowadziła księgi rachunkowe, w ramach których ewidencjonowała zdarzenia gospodarcze 

mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowana u jej wspólników. 

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach 

ustawowych. Spółka nie przekazywała w roku finansowym kończącym się 30.06.2021 do Szefa KAS 

informacji o schematach podatkowych (zgodnie z przepisami o MDR), nie była bowiem stroną 

uzgodnień które spełniałyby definicję schematu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji 

podatkowej (uzgodnienia takie nie były Spółce udostępnianie, proponowane ani wdrażane lub 

przygotowywane do wdrożenia). 

 

6. 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 

TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. postrzega transakcje z 

podmiotami powiązanymi jako wymagające szczególnej ostrożności. Spółka ogranicza potencjalne 

ryzyka poprzez stosowanie zasady ceny rynkowej we wszystkich transakcjach z podmiotami 

powiązanymi, a także rzetelne wypełnianie obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji cen 

transferowych. W prawidłowym dokumentowaniu i rozliczaniu transakcji z podmiotami powiązanymi 

Spółka jest wspierana także przez zewnętrznych doradców oraz Grupę TRUMPF. 
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W roku finansowym kończącym się 30.06.2021 suma bilansowa aktywów Spółki wyniosła 

128.433.233 PLN. Kwota została ustalona na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

01.07.2020 – 30.06.2021. W konsekwencji, dla informacji o realizowanej strategii podatkowej istotne 

są transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których 

wartość przekracza 5% tej kwoty, czyli 6.421.662 PLN. Zestawienie transakcji zawiera poniższa 

tabela: 

Kontrahent Rodzaj transakcji 

TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG Zakup towarów handlowych i usług szkoleniowych 

TRUMPF Maschinen Austria GmbH+Co.KG Zakup towarów handlowych 

TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH Zakup towarów handlowych i usług szkoleniowych 

 

 

7. 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 

Spółka w roku finansowym kończącym się 30.06.2021 nie planowała i nie podejmowała działalności 

restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów 

powiązanych. 

 

8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

 

a)  ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – 

Spółka nie składa wniosków. 

 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art.14b Ordynacji podatkowej 

Spółka nie składała wniosków. 

 

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 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) 

Spółka nie składała wniosków. 
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9. 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 obwieszczeniu 

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

Ordynacji podatkowej. 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową.  

 

 

 

Warszawa, 30.06.2022 


