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1. SKRÓTY I PODSTAWY PRAWNE  

1.1. ZASTOSOWANE SKRÓTY  

 

FSP lub Spółka - Fuji Seal Poland sp. z o.o. 

FSI  Fuji Seal International, Inc. 

Fuji Seal  - FSP, FSI i inne podmioty wchodzące w skład grupy Fuji Seal  

Ustawa o CIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm.) 

Ustawa o PIT - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) 

Ordynacja 
podatkowa 

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) 

Wytyczne OECD  
- 

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Wytyczne 
dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i 
administracji podatkowych, Paryż 2017 r. 

FY20 - Rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
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1.2. PODSTAWA PRAWNA I CEL DOKUMENTU  

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana w oparciu o wymogi, o których 

mowa w art. 27c ustawy o CIT.  

Strategia podatkowa to katalog formuł decyzyjnych obejmujących cele i środki umożliwiające 

prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa wspiera 

proces zarządzania ryzykiem podatkowym oraz umożliwia ocenę wpływu decyzji biznesowych na 

kwestie podatkowe.  

FSP wykazuje należytą dbałość i staranność w wypełnianiu swoich zobowiązań podatkowych. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma na celu przedstawienie działań podejmowanych 

przez FSP w roku obrotowym 2020 w celu prawidłowego rozliczania polskich podatków i innych 

należności publicznoprawnych w kwotach i terminach wymaganych przez przepisy obowiązującego 

prawa polskiego.  
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2. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Grupa Fuji Seal oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie opakowań i konsekwentnie angażuje się 

w planowanie, proponowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż etykiet termokurczliwych, etykiet 

samoprzylepnych i opakowań typu pouch, wraz z odpowiednimi maszynami pakującymi i usługami w 

ramach zintegrowanego systemu. Grupa dostarcza produkty i rozwiązania w zakresie opakowań 

klientom z wielu różnych branż, takich jak napoje, żywność, produkty mleczne i towary, w Japonii, obu 

Amerykach, Europie i krajach ASEAN. 

Grupa Fuji Seal, której trzon stanowi FSI, składa się z 26 filii w Japonii i poza nią. FSI, której główna 

siedziba mieści się w Osace, zajmuje się planowaniem i promowaniem strategii biznesowej grupy Fuji 

Seal, audytem zarządzania grupą oraz innymi aspektami zarządzania biznesem. FSI, główna spółka 

dominująca Fuji Seal Group, rozpoczęła produkcję i sprzedaż uszczelek do kapsli w 1958 roku, a w 

2004 roku stała się spółką holdingową. 

Grupa Fuji Seal dostarcza produkty i rozwiązania w zakresie opakowań w następujących 6 segmentach 

biznesowych. 

• Etykiety termokurczliwe  

• Etykiety samoprzylepne  

• Opakowania typu pouch 

• Produkcja maszyn 

• Działalność usługowa w zakresie pakowania 

• Inne 

FSP jest lokalną jednostką produkcyjną Fuji Seal Group działającą w Polsce. Jej działalność obejmuje 

produkcję etykiet termokurczliwych, etykiet samoprzylepnych oraz opakowań typu pouch.  

  



Informacja o realizowanej strategii podatkowej  FY20 

 

 6 

 
 

3. DANE PODATNIKA  

Nazwa Fuji Seal Poland 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres: Wschodnia 2, 99-320 Kutno 

KRS: 0000234838 

REGON: 140153270 

NIP: 5252335702 
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4. INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ  

4.1. POLITYKA PODATKOWA FUJI SEAL  

Polityka ogólna 

Fuji Seal ustanowiła Credo - "Każdego dnia z nowym zaangażowaniem, tworzymy nową wartość 

poprzez opakowania." Zgodnie ze swoim Kodeksem Etycznym, Fuji Seal przestrzega praw i przepisów 

każdego kraju i regionu, w którym prowadzona jest działalność biznesowa oraz prowadzi działalność w 

sposób uczciwy i etyczny (compliance). 

Jeśli chodzi o podatki, spółki grupy Fuji Seal przestrzegają praw i przepisów podatkowych każdego kraju 

i regionu, w którym działają, i dokonują odpowiednich płatności podatkowych zgodnie z tymi regulacjami, 

dokonując rozliczeń podatkowych w oparciu o wewnętrzne zasady firmy. Umożliwia to Fuji Seal 

budowanie relacji opartych na zaufaniu z interesariuszami i przyczynianie się do rozwoju 

gospodarczego każdego kraju i regionu. 

Zgodność z przepisami podatkowymi 

Fuji Seal przestrzega praw i przepisów podatkowych obowiązujących w każdym kraju i regionie, w 

którym działają spółki wchodzące w skład grupy, a także składa i odprowadza podatki w odpowiedniej 

wysokości. Fuji Seal stosuje się również do międzynarodowych rekomendacji, takich jak projekt OECD 

dotyczący erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. 

Fuji Seal stosuje odpowiednie praktyki rachunkowe, zgodne z obowiązującym prawem i przepisami, aby 

zapewnić poprawność rozliczeń podatkowych. 

Zarządzanie podatkami 

Polityka ta jest ustalana przez Radę Dyrektorów FSI, a kwestie związane z opodatkowaniem w ramach 

Fuji Seal są zgłaszane i omawiane przez Radę Dyrektorów FSI lub Komisję Rewizyjną, jeśli zachodzi 

taka potrzeba. 

Dyrektor Finansowy FSI jest odpowiedzialny za tworzenie i funkcjonowanie ram zarządzania podatkami 

w Fuji Seal, a działy finansowe i księgowe FSI lub działy w poszczególnych krajach i regionach powinny 

zajmować się kwestiami podatkowymi. 

Planowanie podatkowe i raje podatkowe 

Fuji Seal prowadzi planowanie podatkowe, które w sposób uczciwy i właściwy odzwierciedla jej 

działalność biznesową. Ponadto, Grupa dąży do optymalizacji kosztów podatkowych poprzez 

wykorzystywanie odpowiednich zachęt podatkowych, itp. zgodnie z odpowiednimi przepisami 

podatkowymi obowiązującymi w każdym kraju lub regionie. 

Fuji Seal nie będzie angażować się w planowanie podatkowe, które nie odpowiada rzeczywistości lub 

mogłoby być uznane za unikanie lub uchylanie się od płacenia podatków z wykorzystaniem rajów 

podatkowych. 

Minimalizacja ryzyk podatkowych 

Gdy globalna działalność biznesowa i systemy podatkowe stają się skomplikowane, mogą pojawić się 

transakcje z niepewnymi interpretacjami podatkowymi. W takich przypadkach Fuji Seal dąży do 

zminimalizowania ryzyka podatkowego poprzez prowadzenie weryfikacji z ekspertami zewnętrznymi, 
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takimi jak doradcy podatkowi, oraz w razie konieczności poprzez wcześniejsze konsultacje z władzami 

podatkowymi. 

Ceny transferowe 

Fuji Seal przeprowadza międzynarodowe transakcje pomiędzy spółkami Grupy w oparciu o analizy 

funkcji, aktywów, ryzyka itp. każdej spółki i ustala odpowiednią alokację zysków według wkładów, 

stosując ceny rynkowe, które są obliczane zgodnie z wytycznymi OECD. Fuji Seal przygotowuje również 

odpowiednie dokumenty dotyczące cen transferowych zgodnie z systemem cen transferowych dla 

każdego kraju i regionu. 

Stosunki z organami podatkowymi i zapewnienie przejrzystości podatkowej 

Fuji Seal stara się odpowiadać w dobrej wierze na zapytania lub prośby o informacje ze strony organów 

podatkowych oraz budować i utrzymywać z nimi zdrowe relacje. 

Fuji Seal Group prowadzi racjonalną politykę podatkową w celu zmniejszenia niepewności i zapewnienia 

przejrzystości związanej z obowiązkami podatkowymi. W przypadku wystąpienia konfliktów pomiędzy 

organami podatkowymi danego kraju lub regionu, Grupa stara się rozwiązywać te spory w drodze 

konstruktywnego dialogu. Ponadto, Fuji Seal podejmuje działania mające na celu zapobieganie 

ponownemu pojawieniu się kwestii, na które władze podatkowe zwracały uwagę w przeszłości.  

4.2. OBOWIĄZUJĄCE PROCESY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ OBOWIĄZKÓW, JAKIE 

MOGĄ WYNIKAĆ Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, ORAZ UMOŻLIWIAJĄCE ICH PRAWIDŁOWE 

WYKONANIE  

Z pomocą grupy Fuji Seal i zgodnie z Polityką Podatkową Fuji Seal, FSP opracowała i wdrożyła procesy 

i procedury mające na celu zapewnienie właściwego wypełniania obowiązków wynikających z 

przepisów polskiego prawa podatkowego, ograniczenie ryzyka błędu w rozliczeniach podatkowych oraz 

przejrzystość działania Spółki. 

Przyjęte rozwiązania i stosowane narzędzia wspierają skuteczną kontrolę nad kwestiami podatkowymi, 

minimalizując ryzyko podatkowe oraz zapewniając terminowość i poprawność składanych deklaracji 

i/lub informacji podatkowych. Wszelkie podejmowane działania są adekwatne do skali prowadzonej 

działalności, istniejącej struktury organizacyjnej i posiadanych zasobów ludzkich oraz umożliwiają 

Spółce działanie z należytą starannością i rzetelnością na odpowiednim poziomie. 

W swoich działaniach FSP przestrzega standardów Grupy dotyczących traktowania władz podatkowych 

z należytym szacunkiem, zachowując się wobec nich w sposób otwarty i przejrzysty. Spółka, jak również 

Grupa, wierzy w konstruktywny dialog z władzami podatkowymi, w ramach którego ujawniane są istotne 

fakty i okoliczności. 

Spółka stara się podejmować wszelkie możliwe działania mające na celu minimalizację ryzyk 

podatkowych oraz ryzyka sporu z organami podatkowymi. Spółka zawsze wybiera ostrożne ścieżki 

postępowania w przypadku wątpliwych kwestii podatkowych. Spółka stale monitoruje ryzyko 

podatkowe. W przypadku, gdy konsekwencje podatkowe danego zdarzenia gospodarczego mogą 

budzić wątpliwości lub generować ryzyko podatkowe, Spółka zasięga opinii zewnętrznych doradców 

podatkowych posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii 

i uzyskania właściwej interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego. 

Jednym z filarów stosowanej przez Spółkę zasady należytej staranności jest stworzenie struktury 

organizacyjnej oraz zaangażowanie właściwych, kompetentnych osób odpowiedzialnych za rozliczenia 

podatkowe. FSP stosuje wewnętrzne procedury obiegu dokumentów, które zapewniają bieżącą kontrolę 
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nad wypełnianiem obowiązków Spółki jako podatnika. Spółka stosuje również wieloetapowy proces 

weryfikacji deklaracji i rozliczeń podatkowych.  

Strategia podatkowa realizowana przez Spółkę podlega regularnej kontroli i jest dostosowywana do 

ewentualnych zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji.  

4.2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)  

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu. Wszystkie dochody Spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce, bez względu na miejsce 

ich osiągania.  

FSP wprowadziło procedury gwarantujące prawidłowe obliczanie i raportowanie zobowiązania z tytułu 

CIT. Dotyczy to również rozliczania zobowiązań z tytułu WHT związanych z dochodami uzyskiwanymi 

na terytorium Polski przez zagranicznych rezydentów podatkowych.  

Zakład produkcyjny Spółki działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w związku z czym niektóre 

kwalifikowane dochody podlegają zwolnieniu z CIT. Spółka dokłada należytej staranności w celu 

weryfikacji zakresu zwolnienia z CIT oraz spełnienia jego warunków. 

4.2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)  

FSP zatrudnia pracowników w Polsce. W związku z tym FSP dokłada należytej staranności przy 

obliczaniu i raportowaniu zobowiązań z tytułu PIT pracowników, jak również składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. 

4.2.3. Podatek od towarów i usług (VAT)  

Działalność produkcyjna FSP podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka jest zarejestrowana jako 

czynny podatnik VAT.  

W ramach swojej działalności Spółka gromadzi wszelkie istotne informacje dotyczące kontrahentów, 

które pozwalają na ich weryfikację pod kątem procedury należytej staranności VAT, Białej Listy oraz 

obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

4.2.4. Podatek akcyzowy i cło  

Spółka na bieżąco weryfikuje, czy na Spółkę nie są nałożone obowiązki związane z podatkiem 

akcyzowym lub cłem.  

4.2.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)  

Działalność Spółki weryfikowana jest również pod kątem ewentualnych obowiązków w zakresie podatku 

od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku dokonywania przez Spółkę jakichkolwiek 

czynności, w szczególności czynności korporacyjnych, sprawdzane są ich konsekwencje pod kątem 

ewentualnych skutków w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.  

4.2.6. Podatek od nieruchomości i podatek rolny  

FSP dokłada należytej staranności w szacowaniu i prawidłowym raportowaniu kwot należnego 

podatku od nieruchomości i rolnego.  

4.2.7. Raportowanie informacji o schematach podatkowych (MDR)  

Spółka weryfikuje swoje działania pod kątem ewentualnego obowiązku złożenia informacji o schemacie 

podatkowym. 
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4.2.8. Ceny transferowe  

Spółka z należytą starannością i dbałością ustala ceny transakcji z podmiotami powiązanymi z 

zachowaniem zasady ceny rynkowej. Spółka terminowo przygotowuje również dokumentację cen 

transferowych oraz wypełnia wszelkie obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie.  

4.3. INFORMACJE O WYPEŁNIANIU PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

W roku obrotowym 2020 Spółka wypełniała swoje obowiązki podatkowe z najwyższą starannością, 

realizując obowiązki sprawozdawcze w postaci składania deklaracji podatkowych, a także wpłacając 

zaliczki i wpłaty na podatek w terminach przewidzianych przepisami prawa. 

W 2020 roku obrotowym Spółka osiągnęła dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT) oraz rozliczała podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i 

usług (VAT), podatek od nieruchomości i podatek rolny.  

4.4. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ SŁUŻBY SKARBOWEJ ORAZ INFORMACJE 

O SCHEMATACH PODATKOWYCH  

Spółka w roku obrotowym 2020 nie brała udziału w programie współpracy, jak również nie przekazywała 

Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych.  

4.5. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI PODLEGAJĄCE UJAWNIENIU W INFORMACJI O REALIZOWANEJ 

STRATEGII PODATKOWEJ  

W 2020 roku obrotowym transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy 

aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego Spółki (2020 rok obrotowy), przedstawiały się następująco: 

a. Sprzedaż etykiet termokurczliwych i folii termokurczliwej 

b. Nabycie usług pomocniczych (ICT, prawnych, zarządzania, finansowych itp.)  

c. Zaciąganie pożyczek 

d. Uczestnictwo w systemie cash pooling 

e. Bycie beneficjentem gwarancji 

4.6. PLANOWANE LUB PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE  

W roku obrotowym 2020 Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych. 

4.7. ZŁOŻONE WNIOSKI O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWYCH  

4.7.1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej  

W roku obrotowym 2020 Spółka nie złożyła żadnego wniosku o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej. 

4.7.2. Wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych  

W roku obrotowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji 

podatkowych. 

4.7.3. Wnioski o udzielenie wiążącej informacji stawkowej  

W roku obrotowym 2020 Spółka nie składała wniosków o udzielenie wiążącej informacji stawkowej.  

4.7.4. Wnioski o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej  

W roku obrotowym 2020 Spółka nie składała wniosków o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej. 
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4.8. INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH Z PODMIOTAMI MAJĄCYMI SIEDZIBĘ NA TERYTORIUM LUB 

W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ  

W 2020 roku FSP nie dokonywała rozliczeń na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową, o których mowa w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 

2 ustawy o CIT oraz na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT, a także w obwieszczeniu wydanym na 

podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT. 23v ust. 2 ustawy o PIT, oraz w obwieszczeniu ministra 

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


