
 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez NORD Zakłady Produkcyjne Sp.  z o.o. 
w 2020 r. 
 
Nord Zakłady produkcyjne Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest częścią międzynarodowej grupy NORD 
znanej na całym świecie z dostarczania innowacyjnych rozwiązań napędowych. 
 
Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność,  
w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją 
podsumować w następujący sposób: 

 Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem 
odpowiednich przepisów międzynarodowych, 

 za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Koordynator działu księgowości 
oraz Dyrektor do spraw administracji i finansów, 

 Zarząd był na bieżąco informowany o kluczowych ryzykach podatkowych zarówno 
potencjalnych jak również materializujących się w ramach działalności Spółki, 

 kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były rozwiązywane poprzez stosowanie się do 
przyjętej wypracowanej praktyki sformułowanej w instrukcjach wewnętrznych 
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, 

 nie były realizowane dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową. 
 

Nie zostały zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji o schematach podatkowych. 
 
W 2020 r. Spółka: 

 była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo, wskazanymi 
poniżej, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego.  

- Getriebebau NORD GmbH & Co. KG: 

 sprzedaż wyrobów gotowych w kwocie 256 452 856,50 PLN; 

 zakup surowców i wyrobów gotowych w kwocie 207 256 156,54 PLN; 

- Zahnradwerk NORD GmbH: 

 sprzedaż wyrobów gotowych w kwocie 42 414 523,64 PLN; 

 zakup surowców i wyrobów gotowych w kwocie 1 509 043,65 PLN; 

- NORD Napędy Sp. z o.o.  

 sprzedaż wyrobów gotowych w kwocie 66 156 577,20 PLN; 

- NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o.  

 zakup wyrobów gotowych w kwocie  37 562 799,78 PLN; 



 

 

- GTNI Getriebetechnik International GmbH 

 otrzymanie pożyczki w kwocie 17 578 400 PLN; 

 nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby 
wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych 
jednostek powiązanych; 

 złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku CIT w zakresie kosztów 
uzyskania przychodu od należności licencyjnych; 

 nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, wiążących 
informacji stawkowych lub wiążących informacji akcyzowych; 

 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów. 

 
Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800). 


