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1. Wstęp 

 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona przez Nokian Tyres Sp. z o.o. 

(dalej: „Spółka”), za rok podatkowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz podana do publicznej 

wiadomości na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2021, poz. 1800, ze zm.).  

 

Nazwa 
Nokian Tyres Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Siedziba ul. Domaniewska 44, Warszawa 02-672 

Dane identyfikacyjne 
Numer KRS: 0000802806 

Numer NIP: 5213876026 

Numer REGON: 38432429700000 

Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN 
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego 
9 września 2019 

 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie 

 

Spółka respektuje zasady, które zostały określone w polityce podatkowej grupy Nokian Tyres, takie jak: 

• płacenie należnych podatków w terminach określonych w odpowiednich aktach prawnych, 

• przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, 

• korzystanie z dostępnych interpretacji, objaśnień, ulg lub zwolnień podatkowych, 

• weryfikacja zeznań podatkowych przez osobę inną niż sporządzającą dane zeznanie, 

• terminowe składanie wymaganych deklaracji i zeznań, 

• niezwłoczne zgłaszanie właściwym organom podatkowym wszelkich istotnych błędów lub 

przeoczeń wykrytych w rozliczeniach podatkowych, 

• reagowanie na wątpliwości i pytania organów podatkowych w sposób otwarty, uczciwy i terminowy. 

 

Dodatkowo, Spółka korzysta z usług zewnętrznych doradców podatkowych w celu zapewnienia 

prawidłowości realizacji zobowiązań wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego. 

 

3. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej. 
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4. Informacja odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka 

realizowała obowiązki podatkowe na gruncie następujących podatków: 

• CIT, 

• VAT, 

• PIT (jako płatnik), 

• PCC. 

 

Ponadto Spółka odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń 

wypłacanych pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Spółkę (ZUS). 

 

5. Informacja o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) 

 

Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach 

podatkowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej.  

 

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej  

 

Transakcje zawarte przez Spółkę z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej 

w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej obejmowały 

zakup towarów od podmiotu powiązanego z siedzibą w Finlandii. 

 

7. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych  

 

W dniu 16 sierpnia 2021 roku została podjęta uchwała w przedmiocie wniesienia dopłat do Spółki. 

Wspólnicy Spółki nałożyli na wspólników Spółki obowiązek wniesienia dopłat do Spółki w łącznej kwocie 29 

995 tys. PLN. 

 

Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych innych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych jej lub jej podmiotów powiązanych, w roku podatkowym, 

którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej. 

 

8. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, 

indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji 

akcyzowych (WIA) 

 

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie: 
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• ogólnych interpretacji podatkowych, 

• indywidualnych interpretacji podatkowych, 

• wiążących informacji stawkowych, 

• wiążących informacji akcyzowych, 

 w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej. 

 

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową 

 

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

konkurencję podatkową w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii 

podatkowej. 
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1. Introduction 

 

Information on realization of the tax strategy was prepared by Nokian Tyres Sp. z o.o. (hereinafter: "the 

Company”) for the period from 1st January 2021 to 31st December 2021 and made public in accordance with 

Article 27c of the CIT Act dated 15th February 1992 (Journal of Laws from 2021, Item 1800, as amended; 

hereinafter: “the CIT Act”). 

 

Name 
Nokian Tyres Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Address ul. Domaniewska 44, Warszawa 02-672 

Identification numbers 

National Court Register Number: 0000802806 
Tax Identification Number: 5213876026 

National Business Registry Number: 
38432429700000 

Share capital PLN 5 000.00  
Date of entry in the National Court Register 9 September 2019 

 

2. Information on processes and procedures regarding management of tax obligations fulfillment and ensuring 

tax compliance applied by the Company 

 

The Company follows the same commitments and principles as stated in the Nokian Tyres group tax policy, 

such as: 

• paying all taxes that it is legally obliged to pay as and when it becomes payable, 

• complying with relevant tax laws and regulations and the spirit of these laws and regulations, 

• taking advantage of available rulings, clearances, similar concessions, or reliefs, 

• reviewing all tax returns by someone other than the preparer, 

• submitting returns on a timely basis and accurate manner, 

• reporting promptly any detected material errors or omissions in tax filings to relevant tax 

authorities; and 

• responding to tax enquiries and audits in an open, honest and timely manner. 

 

The Company is using external tax advisers to ensure tax compliance of its activities in Poland. 

 

3. Information on voluntary forms of cooperation with the National Tax Administration 

 

The Company did not participate in any voluntary forms of cooperation with the National Tax Administration 

authorities in the tax year which the information on realization of the tax strategy relates to. 

 

4. Information on fulfilment of tax obligations in the territory of the Republic of Poland 

 

The Company fulfilled its reporting and payment obligations for: 
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• CIT, 

• VAT, 

• PIT (as tax remitter), 

• tax on civil law transactions, 

in the tax year which the information on realization of the tax strategy relates to.  

 

Furthermore, the Company was a remitter of Social Security (ZUS) contributions on wages of employees 

and other persons hired by the Company. 

 

5. Information on mandatory disclosures under DAC6 regulation 

 

The Company did not submit any information on tax schemes to the Head of the National Tax Administration 

in the tax year which the information on realization of the tax strategy relates to. 

 

6. Information on transactions with related parties whose value exceeds 5% of the balance-sheet total of 

assets  

 

Transactions with related parties, which value exceeds 5% of the balance-sheet sum performed by the 

Company in the tax year which the information on realization of the tax strategy relates to include purchase 

of goods for resale from related party with its seats in Finland. 

 

7. Information on restructuring activities planned or taken which may have an impact on the amount of tax 

liabilities of the taxable person or related parties 

 

On 16 August 2021 the resolution was executed to make additional payments (Polish: dopłaty) to the 

Company. The Company’s shareholders obliged the shareholders to make additional payments to the 

Company in the amount of 29 995 ths PLN.  

 

The Company did not take and did not plan any restructuring activities which may have an impact on the 

amount of tax liabilities of the Company or its related parties in the tax year which the information on 

realization of the tax strategy relates to. 

 

8. Information on application for general tax interpretation, individual tax interpretation, binding information 

about rates and binding excise information 

 

The Company did not apply for: 

• general tax ruling, 

• individual tax ruling, 

• binding rates information, 

• binding excise information, 
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in the tax year which the information on realization of the tax strategy relates to. 

 

9. Information on tax settlements made by the Company in territories or states applying harmful tax 

competition  

 

The Company did not make any tax settlements in the territories or countries applying harmful tax 

competition in the tax year which the information on realization of the tax strategy relates to. 

 

 

 


