
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez 

NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp.  z o.o. 

w 2021 r. 

 

W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. publikuje informację o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

Dane podstawowe Spółki: 

 

Nazwa:   Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 

Siedziba:  ul. Inżynierska 4, 67-100 Nowa Sól 

NIP:    925-197-83-92 

REGON:   080016421 

Kapitał zakładowy:  12.000.000,00 PLN 

Zarząd:   Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister  

Prokurent:   Michael Stampa 

 

 

Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest częścią międzynarodowej Grupy 

NORD znanej na całym świecie z dostarczania innowacyjnych rozwiązań napędowych. Zakład 

produkcyjny w Nowej Soli produkuje wały i koła zębate oraz prowadzi montaż i serwis 

kompletnych systemów napędowych.  

Grupa NORD prowadzi swoją działalność na całym świecie. Uwzględniając specyfikę działalności 

gospodarczej Grupy NORD, transakcje wewnątrzgrupowe pomiędzy spółkami z różnych krajów 

stanowią znaczącą cześć obrotu Spółki. Wśród podmiotów powiązanych, z którymi Spółka 

realizuje transakcje, znajdują się głównie w podmioty z Polski i Niemiec. Cena w przypadku takich 

transakcji opiera się na zasadzie ceny rynkowej i jest opisana w dokumentacji cen transferowych 

w przypadkach, gdy taki obowiązek występuje.  

 

Spółka jak i jej właściciele dokładają wszelkich starań, aby ich zobowiązania podatkowe były 

ustalane i uiszczane w prawidłowej wysokości w ustawowych terminach. Rzetelne rozliczenia 

podatkowe oraz bezpieczne podejście do ryzyka podatkowego stanowią istotny element 

działalności prowadzonej przez Spółkę. W konsekwencji rozliczenia podatkowe dokonywane są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnej linii orzeczniczej. 

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe i podejmuje działania mające na 

celu ich ograniczenie. Pracownicy Spółki odpowiedzialni za obszar podatkowy dysponują 

odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które stale są uzupełniane, m.in. poprzez analizę 



 

 

najnowszego orzecznictwa, uczestnictwo w szkoleniach czy lekturę prasy branżowej. Ponadto 

Spółka angażuje zewnętrznych doradców, którzy nie tylko analizują skomplikowane zagadnienia 

specjalistyczne, ale również wspierają Spółkę w toku bieżącej działalności gospodarczej. Takie 

podejście umożliwia Spółce sprawne zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i odpowiednie 

zarządzenie nimi – przy czym wątpliwości Spółka rozstrzyga z uwzględnieniem bezpiecznego 

podejścia. 

W celu usprawnienia pracy, jak i przebiegu rozliczeń podatkowo-księgowych, Spółka korzysta 

z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych dostosowanych do jej potrzeb. W tym 

zakresie na bieżąco monitorowana jest zgodność wykorzystywanych systemów finansowo-

księgowych z wymogami przepisów prawa podatkowego. 

W toku działalności Spółka korzysta z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Ani Spółka, ani inne podmioty z Grupy nie uczestniczą w sztucznych 

transakcjach czy konstrukcjach, których celem jest obniżenie lub unikanie opodatkowania. 

Wszelkie decyzje podejmowane są w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy 

podatkowe. 

 

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 2021 r. Spółka: 

• spłaciła pożyczkę oraz była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi 

polegające na zakupie surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji 

i sprzedaży produktów gotowych oraz, których wartość przekroczyła 5% sumy 

bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 

 

 

 



 

 

 

Przedmiot transakcji Podmioty powiązane będące stronami transakcji 

Sprzedaż wyrobów 

gotowych i towarów 

Getriebebau Nord GmbH & Co. KG 

Zahnradwerk Nord GmbH  

Nord Napędy Sp. z o.o. 

Zakup towarów i 

materiałów 

Getriebebau Nord GmbH & Co. KG 

Nordy Systemy Napędowe Sp. z o.o. 

Spłata pożyczki GTNI Getriebetechnik NORD International GmbH 

 

• nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby 

wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych 

jednostek powiązanych; 

• nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych 

• 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). 


