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 Informacja o realizowanej strategii podatkowej   
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy dotycząca działalności Pirelli 

Polska Sp. z o.o. [dalej: Pirelli PL lub Spółka] została opracowana i podana do publicznej wiadomości 

na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych1.  

I. Informacje o Spółce 

Pirelli PL jest częścią grupy Pirelli [dalej: Grupa], jednej z największych korporacji prowadzących 

działalność produkcyjną i dystrybucyjną na światowym rynku opon. Działalność Pirelli PL w Polsce 

polega przede wszystkim na sprzedaży i dystrybucji ogumienia, przeznaczonego do samochodów 

osobowych oraz motocykli, wytwarzanych przez spółki z Grupy. 

II. Główne założenia strategii podatkowej stosowanej przez Spółkę w 2021 roku podatkowym  

▪ Działalność Pirelli PL w zakresie realizacji funkcji podatkowych jest zgodna z Globalną Polityką 

Podatkową Grupy, która została zatwierdzona przez Zarząd Pirelli & C. S.p.A. w 2018 roku2. 

Głównym celem niniejszej polityki jest określenie zbioru wartości uznawanych za podstawowe 

zasady postępowania podatkowego w Grupie oraz zapewnienie korelujących z nimi wytycznych, 

a także zagwarantowanie jednolitego podejścia do prowadzenia spraw biznesowych 

i zarządzania ryzykiem podatkowym we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy. 

▪ W Grupie funkcjonuje Kodeks Etyczny Pirelli określający zasady i wartości etyczne wyrażające 

standardy postępowania pracowników, który swym zakresem obejmuje również funkcje 

podatkowe. Najważniejszymi wartościami wskazanymi w kodeksie są:  

 uczciwość i integralność - postępowanie w sposób uczciwy i spójny we wszystkich 

sprawach podatkowych Spółki, 

 sprawiedliwość - wykazanie się sprawiedliwością i poprawnością w realizacji funkcji 

podatkowych, zarówno w kontaktach wewnątrz jak i na zewnątrz Spółki, 

 zgodność z prawem - zapewnienie zgodności ze wszystkimi zobowiązaniami podatkowymi 

obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności przez Spółkę, 

 zaangażowanie Zarządu Grupy – stosowanie przez Spółkę zasad określonych w Globalnej 

Polityce Podatkowej zatwierdzonej przez Zarząd Pirelli & C. S.p.A. 

 
1  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) 

[dalej: Ustawa]. 
2            Global Tax Policy (pirelli.com) 

https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/group-policy/gov-global-tax-policy


 

str. 2 

 

 transparentność – zapewnienie pełnej przejrzystości wobec wszystkich interesariuszy 

Spółki bez naruszania poufności związanej z prowadzeniem działalności i zapewnieniem 

konkurencyjności operacji handlowych, 

 relacje z organami podatkowymi kształtowane poprzez wspieranie konstruktywnego i 

przejrzystego dialogu z organami podatkowymi, który jest oparty na wzajemnym 

zaufaniu. Wzmocnienie dialogu z administracją podatkową ma wynikać poprzez działanie 

z otwartością i uczciwością Spółki.  

▪ W transgranicznych transakcjach wewnątrzgrupowych Spółka zapewnia prawidłowe stosowanie 

lokalnych przepisów krajowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz 

wytycznych OECD w celu zagwarantowania podziału zysków/strat pomiędzy poszczególnych 

członków grupy na zasadach rynkowych oraz zgodnie z istotą biznesową i ekonomiczną. Pirelli PL 

w zakresie rozliczeń w podmiotami powiązanymi kieruje się również Globalną Polityką Cen 

Transferowych obowiązującą w Grupie. 

▪ Spółka nie podejmuje działań nieposiadających realnego uzasadnienia na niwie biznesowej, 

których jedynym celem byłoby osiągnięcie korzyści podatkowych oraz nie podejmuje 

współpracy biznesowej z krajami stosującymi szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe. 

Pirelli PL korzysta natomiast z dostępnych ulg i zachęt podatkowych, które są zgodne 

z działalnością Spółki.  

▪ Pirelli PL przestrzega zasad wskazanych w przyjętym przez Grupę dokumencie Ramy Kontroli 

Podatkowej, zgodnym z wytycznymi OECD. Dział Administracji i Kontroli posiada niezbędne 

zasoby, zarówno finansowe jak i ludzkie oraz znaczenie organizacyjne, aby zapewnić zgodność 

działań Spółki z przepisami prawa podatkowego.  

▪ Sprawy podatkowe Spółki są prowadzone w sposób efektywny, dążąc do wdrożenia dostępnych 

zachęt i zwolnień podatkowych oraz przyjmując rozsądne i uzasadnione wybory zgodne 

z obowiązującymi interpretacjami podatkowymi.  

▪ W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia sporu z organami podatkowymi, Spółka buduje 

pełne wzajemnego szacunku relacje z organami, których podstawą jest wzajemne zaufanie 

i transparentność. Jednakże w sytuacji pojawienia się sporu, Pirelli PL rozważa możliwość 

skorzystania z dostępnych mechanizmów rozwiązywania sporów podatkowych, również 

w wymiarze transgranicznym. 
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III. Zobowiązania publicznoprawne Spółki w 2021 roku podatkowym 

Spółka postrzega płacenie podatków jako jeden z kluczowych elementów społecznej 

odpowiedzialności biznesu oraz zależy jej na pełnej transparencji podatkowej, w związku z czym 

poniżej zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące dokonanych przez Pirelli PL wpłat podatków 

i innych należności publicznoprawnych za 2021 rok podatkowy. 

IV. Informacja o stosowanych przez Spółkę procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie 

Pirelli PL zarządza obszarem podatkowym zgodnie z zasadami określonymi w przyjętych wewnętrznych 

procedurach i zasadach funkcjonowania Spółki, w tym między innymi w:  

▪ Globalnej Polityce Cen Transferowych, oraz 

▪ Ramach Kontroli Podatkowej. 

Wewnętrzne regulacje mają na celu zachowanie należytej staranności w rozliczeniach podatkowych 

oraz wywiązywanie się przez Pirelli PL z obowiązujących ją przepisów podatkowych. 

V. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl 

art. 20s § 1 Ordynacji3.  

 
3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), [dalej: Ordynacja]. 

 2021 rok 

Podatek VAT 47 019 157 zł 

Podatek CIT 2 843 709 zł 

Podatek PIT 811 042 zł 

Wpłaty do ZUS 1 804 699 zł 

Wpłaty na PFRON 52 430 zł 

Opłaty celne 874 431 zł 

SUMA 53 405 468 zł 



 

str. 4 

 

VI. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Pirelli PL działaniach 

restrukturyzacyjnych  

Spółka w 2021 roku nie podjęła i nie planowała podjęcia w kolejnych latach działań 

restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Pirelli PL lub 

podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy. 

VII. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

Spółka realizowała wskazane poniżej transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 Ustawy, której wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Pirelli 

PL. 

Sprzedaż opon:  

Spółka dokonała sprzedaży towarów (opon) na rzecz podmiotów powiązanych, tj. Driver Polska Sp. 

z o.o. (w celu dalszej odsprzedaży) oraz Pirelli Tyre S.p.A. (odsprzedaż opon zakupionych w latach 

ubiegłych). Wartość transakcji wyniosła odpowiednio ok. 4,6 mln zł oraz 4,1 mln zł.  

Zakup opon:  

Pirelli PL dokonała zakupu wyrobów gotowych (opon) od podmiotu powiązanego, tj. Pirelli Tyre S.p.A. 

w celu prowadzenia ich dystrybucji na rynku lokalnym opartej na modelu dystrybutora o ograniczonym 

ryzyku. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 197,6 mln zł. 

Kontrakty walutowe:  

Pirelli PL dokonała rozliczeń z podmiotem powiązanym, tj. Pirelli International Treasury S.p.A. z tytułu 

usług związanych z zawieraniem kontraktów walutowych forward w celu ograniczenia ekspozycji Spółki 

na ryzyko zmian kursów walut. Wartość transakcji wyniosła ok. 24 mln zł (sprzedaż waluty) i 7,6 mln zł 

(zakup waluty).  

Rachunek bieżący i pożyczka: 

Spółka dokonała rozliczeń z podmiotem powiązanym, tj. Pirelli International Treasury S.p.A. z tytułu 

prowadzenia rachunku bieżącego Spółki oraz pożyczki w rachunku bieżącym. Wartość transakcji 

wyniosła 15 mln zł (kapitał pożyczki), ok. 7,1 mln zł (saldo ujemne w rachunku bieżącym) oraz ok 5,5 

mln zł (saldo dodatnie w rachunku bieżącym). 

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową  

Spółka nie dokonywała w 2021 roku podatkowym rozliczeń podatkowych z podmiotami posiadającymi 

siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów Ustawy 
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oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 

86a § 10 Ordynacji. 

IX. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych 

W 2021 roku podatkowym Spółka przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jedną 

informację o schemacie podatkowym (tzw. MDR-1), o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji. 

Złożona informacja MDR-1 dotyczyła zawarcia umowy przeniesienia listy klientów Spółki.  

Wskazane powyżej uzgodnienie podlegało obowiązkowi informacyjnemu ze względu na posiadanie 

szczególnych cech rozpoznawczych. Zgłoszenie nie wypełniało natomiast kryterium głównej korzyści 

(tj. nie było nastawione na osiągnięcie korzyści podatkowych), nie miało charakteru abuzywnego i było 

realizowane w warunkach zgodnych z zasadą ceny rynkowej.  

Jednocześnie Spółka nie złożyła informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (tzw. MDR-3). 

X. Informacja o złożonych przez Pirelli PL wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej 

informacji akcyzowej 

Spółka nie wystąpiła w 2021 roku z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a § 1 Ordynacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 

14b Ordynacji. Spółka nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług4 oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym5. 

 
4  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 
5  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.). 


