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Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

Stanley Fastening Systems Poland Sp. z o.o. za 2021r. 

Stanley Fastening Systems Poland Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „SFS Poland”) prezentuje 

informacje wymagane przez przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz.U.2021 poz.1800 t.j. z późń. zm., dalej: „ustawa o CIT”). 

Ogólne informacje o strategii i polityce podatkowej 

SFS Poland należy do Grupy Stanley Black & Decker, czyli globalnego dostawcy  

m.in. narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i akcesoriów pokrewnych, wykorzystywanych przez 

profesjonalistów i klientów indywidualnych na całym świecie. 

Spółka uiszcza podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego,  

z uwzględnieniem wszystkich właściwych przepisów podatkowych. 

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków w zakresie rozpoznawania, 

rozliczania, raportowania i płatności podatków zgodnie z wymogami polskiego prawa 

podatkowego. Spółka utrzymuje otwarte i przejrzyste relacje z organami podatkowymi.  

W stosownych przypadkach Spółka stara się współpracować z organami podatkowymi w celu 

ujawnienia i rozwiązania problematycznych kwestii, ryzyka i niepewnych sytuacji 

podatkowych. 

Za zgodność i sprawozdawczość podatkową odpowiadają członkowie zarządu Spółki  

przy wsparciu działu księgowego. SFS Polska korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych 

zespołów, których zadaniem jest dbanie o prawidłowe rozliczanie poszczególnych podatków, 

zespoły te są również odpowiedzialne za terminowe wypełnianie polskich obowiązków 

sprawozdawczych w zakresie podatków Spółki. 

Spółka posiada szereg procedur wewnętrznych lokalnych oraz na poziomie Grupy.  

Celem zapewnienia zgodności rozliczeń Spółki z obowiązującymi przepisami podatkowymi, 

pracownicy Spółki podlegają regularnym szkoleniom z zakresu podatków.  

Spółka wykorzystuje pomoc zewnętrznych doradców podatkowych do wspierania procesów 

podatkowych. Wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych jest również wykorzystywane 

w odniesieniu do złożonych i obarczonych dużą niepewnością kwestii podatkowych,  

aby wspomóc pracę Spółki w zakresie przestrzegania strategii podatkowej. 

Spółka zawiera transakcje lub porozumienia, które posiadają istotę zgodną z odpowiednimi 

przepisami, a także cel biznesowy, handlowy lub inny niepodatkowy cel. Spółka nie zawiera 
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transakcji w celu uzyskania korzyści podatkowej, które w sposób jasny i jednoznaczny  

są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku z wypełnieniem wymogów określonych w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT Spółka 

oświadcza co następuje: 

1. W 2021 roku Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności Spółka nie przystąpiła  

do dobrowolnego programu w zakresie monitoringu horyzontalnego, o którym mowa 

w rozdziale IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 

poz.1540 t.j. z późń. zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”). 

2. W 2021 roku Spółka była zaangażowana w różne transakcje z podmiotami 

powiązanymi (w tym z nierezydentami), przy czym transakcje których wartość 

przekroczyła 5% łącznej wartości księgowej aktywów, dotyczyły głównie produkcji 

gwoździ i pił oraz obrotu wyrobami gotowymi z odbiorcami powiązanymi. 

3. W 2021 roku Spółka nie prowadziła ani nie planowała podjęcia działań 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań 

podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych, w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

4. W 2021 roku Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej  

lub indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. 

5. W 2021 roku Spółka nie występowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej  

lub wiążącej informacji akcyzowej. 

6. W 2021 roku Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które podlegałyby obowiązkowi 

raportowania zgodnie z zapisami regulującymi kwestię raportowania schematów 

podatkowych. 

7. W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach  

lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu przepisów 

wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw publicznych finansowanie wydane na podstawie  

art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 


