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Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 roku  

przez Omya  Sp. z o.o. („Spółka”) 

Informacja została przygotowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust.1 w zw. 
z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.   
 
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021:  

1. Spółka stosowała  procesy  i procedury  w zakresie rozliczeń podatkowych mające na celu 
zapewnienie należytego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Należały do nich: wewnętrzne procedury dotyczące poszczególnych 
podatków (podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 
dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników), coroczny audyt finansowy 
dokonywany przez uznaną firmę audytorską, współpraca z działem podatkowym grupy 
kapitałowej Omya (Group Tax), okresowe przeglądy podatkowe, roczny przegląd kont 
analitycznych, dobór wykwalifikowanej kadry działu finansowego, szkolenia personelu, 
bieżący monitoring orzecznictwa, interpretacji i prasy podatkowej, stała współpraca 
z firmami doradztwa podatkowego, procedury dotyczące weryfikacji kontrahentów, 
procedury dotyczące akceptacji faktur zakupowych, weryfikacja zawieranych umów przez 
kancelarie prawne i podatkowe, automatyzacja procesów.  

2. Spółka należycie realizowała obowiązki podatkowe wynikające z  obowiązujących 
przepisów prawnych w Polsce. 

3. Spółka nie uczestniczyła w żadnej dobrowolnej formie współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie 
w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

4. Spółka nie zidentyfikowała transakcji obligujących Spółkę do składania informacji 
o schematach podatkowych (MDR). 

5. Spółka zawierała  transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości z następującymi podmiotami powiązanymi:  

- Omya International AG z siedzibą w Szwajcarii, Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, 
numer rejestrowy 378’437- zakup towarów i usług,  

-  Omya GmbH z siedzibą w Austrii, GersheimStraße 1-2, AT-9722 Gummern, numer 
rejestrowy NIP: ATU26903704; zakupu  usług, wypłata odsetek i dywidendy  

6. Spółka nie podejmowała i nie planuje podejmować działań restrukturyzacyjnych.  
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7. Spółka  nie uzyskała w tym okresie  indywidulanych interpretacji podatkowych. 

8. Spółka uzyskała siedem wiążących informacji stawkowych w zakresie opodatkowania 
obniżoną stawką VAT nawozów. 

9. Spółka nie prowadziła w 2021 roku rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd 
na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tj. w tzw. rajach 
podatkowych). 

 

 

 

Łukasz Kamiński -Prezes Zarządu  

 

 

Michał Kuta- Prokurent  
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