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I. OZNACZENIE PODMIOTU 
„Mecalit Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, kod pocztowy 

93-208, ul. Jarosława Dąbrowskiego 115, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 

0000215382, posługująca się numerami NIP 729-255-71-66, REGON 473264008. 

 
Mecalit Polska należy do Grupy Mecalit, jednego z czołowych producentów wysokiej jakości 

elementów technicznych oraz komponentów z tworzyw sztucznych. Firma zaopatruje 

znanych producentów artykułów gospodarstwa domowego w kraju oraz w Europie, Azji i 

Stanach Zjednoczonych. 

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

na podstawie uzyskanych zezwoleń: 

• Zezwolenie nr 75 z dnia 22 marca 2006 r., 

• Zezwolenie nr 162 z dnia 1 czerwca 2010 r., 

• Zezwolenie nr 274 z dnia 6 lutego 2015 r. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

Informacja sporządzana na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych z dnia 15.02.1992 z późniejszymi zmianami. Niniejszy dokument dotyczy roku 

obrotowego od 01.08.2020 do 31.07.2021. 

 

III. INFORMACJE O STOSOWANYCH PROCESACH I PROCEDURACH 

W ramach realizowanej strategii podatkowej Mecalit Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich 

starań, aby wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa były wypełniane w sposób 

rzetelny. 

Pracownicy działów Spółki odpowiedzialnych za wywiązywanie się z obowiązków podatkowych 

(dział księgowy oraz dział kadr i rozliczania wynagrodzeń) dysponują wiedzą z zakresu prawa 

podatkowego, która jest bieżąco aktualizowana.  

Spółka wykupiła i zapewniła Pracownikom dostępy do serwisów internetowych z 

zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, co pozwala na 

bieżące śledzenie aktualnego stanu prawnego w zakresie prawa podatkowego oraz 

zapoznawanie się z obowiązującym orzecznictwem w tym zakresie.  Ponadto Spółka korzysta z 

informacji podatkowych publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów a 

także z infolinii podatkowej Krajowej Informacji Skarbowej.  

Pracownicy księgowości oraz innych działów Spółki, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba 

rozstrzygnięć z zakresu prawa podatkowego, zwracają się z prośbą o pomoc do Głównego 

Księgowego Spółki. W przypadku konieczności dokonania rozstrzygnięć z zakresu prawa 

podatkowego złożonych zagadnień podatkowych lub oceny skutków podatkowych 

dokonywanych transakcji przewidziana jest możliwość skorzystania z usług doradztwa 

podatkowego z zewnętrznej kancelarii prawnej/podatkowej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunkowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenia_spo%C5%82eczne
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Dzięki temu zapewniona jest prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych w urządzeniach 

księgowych spółki, ich ocena pod kątem skutków podatkowych oraz prawidłowe i terminowe 

sporządzanie deklaracji podatkowych.  

Spółka dysponuje procedurami (wewnętrznymi zasadami postępowania) dotyczącymi: 

• wyceny i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen 

transferowych), 

• ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

• zasad prowadzenia gospodarki magazynowej, 

• regulamin delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi 

pracowników Spółki. 

Pracownicy spółki odpowiedzialni za te obszary podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w 

zewnętrznych kursach i szkoleniach. 

 

Podkreślić należy, że pomimo dochowywania należytej staranności, aby wszelkie rozliczenia 

podatkowe Spółki były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Mecalit Polska Sp. 

z o.o.  nie może całkowicie wykluczyć sytuacji mogących rodzić ryzyka podatkowe. Taki stan 

rzeczy spowodowany jest dużą dynamiką zmian przepisów prawa podatkowego oraz praktyki 

jego stosowania. 

 

IV. INFORMACJE O DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI 

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania czy w programach 

pilotażowych).  

Spółka bez zbędnej zwłoki reagowała na wszelkie pisma kierowane do niej ze strony organów 

podatkowych, a udzielane wyjaśnienia były pełne i akceptowane przez organy podatkowe. 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW 

PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI 

W roku obrotowym Spółka rzetelnie realizowała następujące obowiązki podatkowe: 

• podatek dochodowy od osób prawnych 

• podatek dochodowy od osób fizycznych 

• podatek od towarów i usług 

• podatek od nieruchomości 

• podatek od środków transportowych 

• zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w 

terminie, zgodnie z terminami ustawowymi. 

 



INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 2020/2021  

 
 

    

  Mecalit Polska Sp. z o.o.  93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 115,   NIP 729-255-71-66   Strona | 4 

 KRS 0000215382,    Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,    XX Wydział  KRS 

 
 

VI. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI  

Suma bilansowa w roku obrotowym wyniosła 104.224.549,56 PLN. Tym samym, w informacji 

o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z 

podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5.211.227,48 PLN: 

 

                                                   (w PLN) 

Wyszczególnienie Sieger GmbH Mecalit GmbH Mecalit Bulgaria EOOD Razem 

Sprzedaż towarów i materiałów                    -        4 373 248,16                    3 395 977,75      7 769 225,91  

Sprzedaż razem                    -        4 373 248,16                    3 395 977,75      7 769 225,91  

          

Zakup materiałów       4 301,84    14 563 313,86                    6 302 081,88    20 869 697,58  

Zakup usług centralnych                    -        7 258 266,25                                         -        7 258 266,25  

Zakupy razem       4 301,84    21 821 580,11                    6 302 081,88    28 127 963,83  

 

 

VII. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH 

RESTRUKTURYZACYJNYCH 

W roku obrotowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie 

planuje podjęcia takich działań w przyszłości. 

 

VIII. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH 

W roku obrotowym Mecalit Polska nie składała wniosku o wydanie: 

• ogólnej interpretacji prawa podatkowego 

• interpretacji przepisów prawa podatkowego 

• wiążącej informacji stawkowej 

• wiążącej informacji akcyzowej 

 

IX. INFORMACJE O ROZLICZENIACH Z TZW. RAJAMI PODATKOWYMI 

W trakcie roku obrotowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 

w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v 

ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 

r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej. 

 

 


