INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ
EVIOSYS PACKAGING COMMERCIAL POLSKA SP. Z O.O. /
CROWN COMMERCIAL POLSKA SP. Z O.O.
za rok podatkowy 2020

Niniejsza informacja o strategii podatkowej („Informacja”) została sporządzona przez spółkę Eviosys
Packaging Commercial Polska sp. z o.o. (poprzednio: Crown Commercial Polska sp. z o.o.) z siedzibą
w Goleniowie, NIP: 8561847844, KRS: 0000462683 (dalej: „Spółka”) za rok podatkowy od dnia
1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku („Rok podatkowy 2020”) i podana do publicznej wiadomości
stosownie do art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U.2020.1406 t.j. ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”).
1.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Umowa spółki Eviosys Packaging Commercial Polska została zawarta 8 kwietnia 2013 roku, a Spółka
została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 17 maja 2013 roku.
Siedziba Spółki znajduje się w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 20, 72-100 Goleniów, w województwie
zachodniopomorskim. W roku podatkowym 2020 Spółka była częścią grupy Crown.
Grupa Crown zajmuje się produkcją oraz sprzedażą rożnego rodzaju opakowań metalowych do produktów
konsumpcyjnych. Zakres produktów oferowanych przez Grupę Crown obejmuje w szczególności: puszki
do napojów, puszki do żywności, puszki do użytku gospodarstw domowych oraz metalowe zamknięcia.
Grupa Crown produkuje i sprzedaje swoje produkty w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej,
Europie, Azji, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Spółką nadrzędną Grupy Crown jest spółka Crown
Holdings Inc., która notowana jest na nowojorskiej giełdzie (NYSE Stock Exchange), pod symbolem
giełdowym „CCK”.
Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż metalowych puszek i zamknięć dla producentów i
dostawców produktów konsumenckich.
W dniu 25 października 2021 r. nastąpiła zmiana firmy Eviosys Packaging Commercial Polska, w roku
2020 Spółka działała pod starą nazwą Crown Packaging Polska sp. z o.o.
2.

STRATEGIA W ODNIESIENIU DO PODATKÓW

2.1

Procesy oraz procedury dotyczące obowiązków podatkowych

Spółka stosuje procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie. Procesy zostały ustanowione i są
stosowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Procesy stosowane przez Spółkę dotyczą wywiązywania się z obowiązków dotyczących składania w
terminie deklaracji podatkowych, raportowania i płatności podatków, do których uiszczenia jest
zobowiązana Spółka, niezależnie od formy ich pobierania. Spółka stosuje procesy wewnętrzne dotyczące
m.in:
(a)

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji
o schematach podatkowych (MDR);

(b)

weryfikacji kontrahentów oraz faktur w zakresie podatku VAT.

Wskazane wyżej procesy służą zapewnieniu wykonywania obowiązków podatkowych w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa. Stosowane przez Spółkę procesy są na bieżąco aktualizowane oraz
podlegają zmianom stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, Spółka stosuje również inne
praktyki w celu umożliwienia wypełniania obowiązków podatkowych, m.in. korzysta z usług zewnętrznych
firm doradczych w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z przepisów i regulacji
o cenach transferowych.
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2.2

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka dąży do współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej opartej o rzeczową oraz
przejrzystą komunikację oraz wzajemne zaufanie. Współpraca obejmuje, w zależności od sytuacji,
komunikację z organami podatkowymi mającą na celu zapewnienie aktualnej informacji o skutkach
podatkowych działalności prowadzonej przez Spółkę, a także udzielanie rzeczowych odpowiedzi na
pytania zadane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście toczących się postępowań.
3.

WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH W POLSCE

Spółka odprowadza w Polsce, niezależnie od sposobu ich pobierania, należne podatki, w tym m.in.: podatek
dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT). Spółka odprowadza również
należne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych na
rzecz osób zatrudnionych w Spółce.
W odniesieniu do odprowadzanych w Polsce podatków, Spółka prowadzi wymagane przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego księgi rachunkowe, wywiązuje się z obowiązków wypełniania i składania
właściwych deklaracji podatkowych, ewidencji, struktur jednolitych plików kontrolnych (JPK),
formularzy, sprawozdań, raportów lub innych informacji czy dokumentów, do sporządzenia których
zobowiązują Spółkę przepisy prawa podatkowego.
Spółka dochowuje należytej staranności przy weryfikacji właściwych stawek podatków i możliwości
zastosowania zwolnień przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego.
Kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu oraz należnego podatku wykazanych przez
Spółkę publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, stosownie
do art. 27b Ustawy o CIT.
Spółka wypełnia obowiązki w zakresie schematów podatkowych w oparciu o procedurę wewnętrzną
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
(MDR). W roku podatkowym 2020, Spółka nie zidentyfikowała i nie zaraportowała uzgodnień mogących
stanowić schemat podatkowy.
4.

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ORAZ O
PLANOWYCH
LUB
PODEJMOWANYCH
DZIAŁANIACH
RESTRUKTURYZACYJNYCH

4.1

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Poniżej przedstawiono zestawienie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu
odpowiednich polskich przepisów podatkowych) dokonanych przez Spółkę w 2020 roku, których wartość
przekroczyła 5% sumy aktywów (bilansu) (w rozumieniu polskich przepisów o rachunkowości), zgodnie z
zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020 rok:
Przychody
Crown Packaging Europe
CROWN BEVCAN TURKIYE
AMBALAJ S
CROWN Maghreb Can SA
Crown Hellas Can Packaging SA
CROWN IMBALLAGGI ITALIA
SRL

Koszty
0,00 PLN
45 601 358,09 PLN

793 023 682,58 PLN
0,00 PLN

5 354 480,32 PLN
16 007 378,09 PLN
9 373 402,26 PLN

0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
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CROWN Packaging Polska Sp
z.o.
Crown European Holdings S.A.

0,00 PLN

4 093 290,84 PLN

3 124 785,59 PLN

6 813 707,53 PLN

Warunki transakcji zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w roku zakończonym dnia 31
grudnia 2020 roku zostały ustalone na warunkach rynkowych.
4.2

Informacja o planowych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych

W Roku Podatkowym 2020 Spółka nie przeprowadzała żadnych działań restrukturyzacyjnych,
które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.
5.

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH

W roku podatkowym 2020, Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
przepisów prawa podatkowego, ogólnych interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej (WIS)
w sprawie stawki VAT lub wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w sprawie informacji akcyzowej.
6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ
KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

W Roku podatkowym 2020, Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu właściwych przepisów Ustawy o CIT oraz
Ordynacji podatkowej.
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