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I. Wstęp 

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Nova Trading S.A. (dalej: „Spółka”) 
obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). 

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku 
podatkowym 2020, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

Spółka z siedzibą w Toruniu przy ulicy Starotoruńskiej 5, jest spółką wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218559, NIP 8790177836, REGON 
005723594. 

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż aluminium i stali nierdzewnej. Spółka świadczy 
kompleksowe usługi w zakresie wstępnej obróbki wyrobów, tj. cięcia, szlifowania, polerowania 
i innych podobnych usług. 

Spółka oferuje: 

− pełną gamę wyrobów ze stali nierdzewnej i aluminium, tj. blachy, zwoje, taśmy 
aluminiowe oraz wyroby ze stali nierdzewnej (m.in. blachy, rury, profile, pręty, 
kształtowniki, płaskowniki, złączki),  

− ciągłą dostępność materiałów standardowych, 
− szybką realizację zamówień na materiały niestandardowe, 
− usługi z zakresu wstępnej obróbki wyrobów ze stali nierdzewnej oraz aluminium, 
− usługi cięcia zwojów na arkusze i taśmy, szlifowania i szczotkowania blach oraz 

zwojów, laserowego cięcia blach, cięcia strumieniem wody, gięcia blach, foliowania 
blach, szlifowania rur, prętów, profili i płaskowników oraz polerowania rur i profili, 

− doradztwo techniczne, 
− w przypadku dużych zamówień transport towarów bez dodatkowych kosztów dla 

klienta. 

Spółka świadczy także usługi CNC (Computer Numerical Control) polegające na precyzyjnej 
obróbce materiałów. Technologia CNC daje możliwość zaprogramowania urządzeń, co z 
jednej strony niezwykle przyspiesza proces produkcji, a z drugiej strony eliminuje możliwość 
popełnienia błędów. Precyzja, którą osiąga się w czasie obróbki CNC, zwykle nie jest możliwa 
do uzyskania przy wykorzystaniu maszyn tradycyjnych. 

Spółka powstała w 1990 roku i od dwudziestu lat jest największym dystrybutorem stali 
nierdzewnych w Polsce. O wiodącej pozycji rynkowej Spółki świadczy m.in. (i) wielkość 
obrotów − tonaż i wartość sprzedaży stali nierdzewnej na przestrzeni lat, (ii) największa w 
porównaniu z innymi dystrybutorami powierzchnia magazynowa przeznaczona tylko dla 
wyrobów ze stali nierdzewnej i aluminium oraz (iii) największa ilość wyrobów ze stali 
nierdzewnej dostępnych prosto ze składu. 

Na łączną powierzchnię centrum serwisowego stali nierdzewnej i aluminium składają się: 

− Centrala Toruń − 24.000 m2, 
− Oddział Jaworzno / Sosnowiec − 6.100 m2, 
− Oddział Warszawa − 2.000 m2. 

Centrum serwisowe Spółki posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w 
Europie, który zawiera: 
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− dwie linie do cięcia zwojów blach na arkusze, 
− linię do cięcia zwojów na taśmy, 
− gilotynę do wycinania formatek i płaskowników z arkuszy, 
− linię do szlifowania i szczotkowania zwojów, 
− urządzenie do szlifowania i szczotkowania blach w arkuszach, 
− trzy wycinarki laserowe 2D, 
− prasę krawędziową, 
− waterjet do cięcia blach strumieniem wody,  
− urządzenia do foliowania blach, 
− dwie linie do szlifowania i polerowanie rur oraz prętów, 
− dwie linie do szlifowania i polerowania profili oraz płaskowników. 

Spółka posiada 6 oddziałów (w Toruniu, Warszawie, Łodzi, Jaworznie, Gdańsku i Sosnowcu), 
oddział samobilansujący się w Bremgarten w Szwajcarii, spółkę zależną z siedzibą w Pradze 
(Czechy), a także 4 centra magazynowo−logistyczne w kraju (w Toruniu, Warszawie, 
Jaworznie i Ostaszewie). Obecnie Spółka zatrudnia 370 doświadczonych pracowników.  

Należy także wskazać, że Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych 
i najbardziej wymagających klientów wykorzystujących stal nierdzewną i aluminium − klientów 
polskich, jak i zagranicznych. Dzięki profesjonalizmowi i wiedzy technicznej Spółka obsługuje 
czołowe przedsiębiorstwa z takich branż jak: produkcja maszyn i urządzeń gastronomicznych 
i spożywczych, produkcja sprzętu AGD, środków transportu, instalacji, zbiorników i urządzeń 
chemicznych, papierniczych, produkcja balustrad i elementów architektonicznych. 

2. Cele podatkowej strategii Spółki 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków 
publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu 
Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia 
działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

Zarząd Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy w 
wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w 
szczególności: 

− organizuje i podejmuje kluczowe decyzje związane z działalnością Spółki, 
− koordynuje wewnętrzną, bieżącą działalność Spółki, 
− reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w tym w zakresie obowiązku wykonywania nowo 

zawartych umów czy zaciągniętych zobowiązań. 

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika 
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej  

1. Zarządzanie ryzykiem podatkowym w Spółce 

a) ustalanie celów 

Aby zidentyfikować ryzyko podatkowe, w pierwszej kolejności Spółka definiuje swoje cele z 
uwzględnieniem specyfiki branży obróbki stali i aluminium oraz skali działalności.  
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Biorąc pod uwagę epidemię COVID-19 i jej negatywny wpływ na gospodarkę, podstawowym 
celem Spółki w roku 2020 było utrzymanie i zabezpieczenie interesów Spółki, tj. poprzez 
zagwarantowanie bieżącej płynności finansowej. Dodatkowo, w roku 2020 celami Spółki było: 

− pozyskiwanie nowych zleceń i kontrahentów na rynkach zagranicznych, 
− wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów na rynek,  
− poszerzanie kanałów sprzedaży (sklep internetowy). 

Ponadto, corocznie celami Spółki pozostaje weryfikacja prawidłowości standardowych 
rozliczeń podatkowych, w szczególności w zakresie: 

− podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”)  
− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek WHT”), 
− podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), 
− podatku dochodowego od osób fizycznych (pod kątem dokonywanych wypłat i 

spełniania obowiązków płatnika; dalej: „podatek PIT”). 

b) identyfikacja ryzyka  

Na podstawie zdefiniowanych celów oraz na bazie specyfiki sektora, w którym Spółka 
funkcjonuje, zidentyfikowano następujące kwestie mogące rodzić ryzyko podatkowe: 

− obowiązki związane z weryfikacją kontrahenta, w szczególności: jego numeru 
identyfikacji podatkowej, rzeczywistego właściciela, rzetelności prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, 

− obowiązki związane z weryfikacją transakcji trójstronnych i prawidłowego ich 
kwalifikowania, 

− częste zmiany legislacyjne w obszarze podatków i krótki okres ich wdrożenia, 
− pojawianie się niestandardowych transakcji lub kwestii obarczonych wątpliwościami 

interpretacyjnymi w zakresie prawa podatkowego. 

c) reakcja na ryzyko 

Z uwagi na skalę zweryfikowanego ryzyka podatkowego, Spółka stosuje rozwiązania mające 
na celu jego ograniczenia. Referując do wyżej wskazanych ryzyk wskazać należy w 
szczególności: 

− obowiązki związane z weryfikacją kontrahenta, w szczególności: jego numeru 
identyfikacji podatkowej, rzeczywistego właściciela, rzetelności prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej: 

o szczegółowa weryfikacja nowych kontrahentów Spółki, 
o stosowanie instrukcji fakturowania oraz obiegu i kontroli dokumentów,  
o nadzór nad zarządzanymi środkami finansowymi, w tym kontrola wydatków 

przez Zarząd, 
o stosowanie autoryzacji płatności przez Głównego Księgowego lub Zarząd; 

− obowiązki związane z weryfikacją transakcji trójstronnych i prawidłowego ich 
kwalifikowania: 

o identyfikacja transakcji trójstronnych oraz stron tych transakcji, w tym 
identyfikacja tzw. dostaw ruchomych i nieruchomych, 

o weryfikacja dokumentacji związanej z transakcjami trójstronnymi, w tym 
warunków dostaw, w celu prawidłowego rozliczenia tych transakcji, 

o weryfikacja kontrahentów w zakresie rejestracji VAT-UE, 
o kontrolowanie zmian przepisów oraz linii orzeczniczych dotyczących transakcji 

łańcuchowych; 
− częste zmiany legislacyjne w obszarze podatków i krótki okres ich wdrożenia: 
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o szczegółowe monitorowanie zmian legislacyjnych przez Spółkę,  
o prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki podatkowej dla pracowników Spółki, 
o informowanie pracowników Spółki o istotnych zmianach w obszarze podatków, 
o zapewnienie pracownikom Spółki dostępu do internetowych baz wiedzy z 

zakresu podatków; 
− pojawianie się niestandardowych transakcji lub kwestii obarczonych wątpliwościami 

interpretacyjnymi w zakresie prawa podatkowego: 
o korzystanie z internetowych baz wiedzy z zakresu podatków, 
o korzystanie ze specjalistycznej wiedzy pracowników Spółki zajmującymi się 

tematami prawno-podatkowymi, 
o korzystanie z pomocy zewnętrznych doradców.  

d) informacja i komunikacja 

Główną jednostką odpowiadającą za zarządzanie kwestiami podatkowymi w Spółce jest Dział 
Księgowości oraz Dział Kadr i Płac (w zakresie podatku PIT). Główny Księgowy jest 
odpowiedzialny za korespondencje z właściwymi urzędami, jak i wewnętrzną komunikację w 
Spółce z prawnikiem, Zarządem oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w zagadnienia 
wypełniania obowiązków podatkowych. Należy wskazać, że w Spółce nie występuje 
sformalizowana procedura informacji i komunikacji o zidentyfikowanym ryzyku podatkowym, 
jednak obowiązują dobre praktyki. 

W tematach generujących podwyższone ryzyko Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych 
doradców podatkowych. Ponadto każda umowa (będąca jednocześnie źródłem szeroko 
rozumianych obowiązków podatkowych) na etapie jej przyjęcia jest szczegółowo 
weryfikowana przez prawnika Spółki. 

e) kontrola i monitorowanie 

Spółka kontroluje i monitoruje ryzyko podatkowe w następujący sposób: 

− pracownicy Działu Księgowości (na czele z Głównym Księgowym) oraz Działu Kadr i 
Płac posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwala na 
wykonywanie bieżącej obsługi podatkowej Spółki i prawidłowe realizowanie przez 
Spółkę wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

− pracownicy Działu Księgowości (na czele z Głównym Księgowym) oraz Działu Kadr i 
Płac regularnie monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce 
orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, 

− wykorzystywane jest wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych, 
− zlecane są zewnętrzne przeglądy podatkowe w wybranych obszarach podatkowych 

(np. w zakresie podatku VAT lub podatku CIT). 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach 
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego 

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej 
zapłaty należności publicznoprawnych.  

Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma 
w Spółce następujący przebieg: 
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− Zarząd podejmuje decyzje w zakresie metod realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów prawa podatkowego, które mają szczególnie istotny wpływ na działalność 
Spółki. 

− Zarząd jest informowany o wszelkich zmianach podatkowych, które mogą wywierać 
wpływ na działalność Spółki.  

− Zarząd jest na bieżąco informowany o realizowanych płatnościach przez Spółkę, w tym 
wynikających z obowiązków podatkowych. 

− Realizacja bieżących obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
należy do Głównego Księgowego, który koordynuje prace Działu Księgowości oraz 
Działu Kadr i Płac. Działania Głównego Księgowego w ww. zakresie są dodatkowo 
wspierane przez Zastępcę Głównego Księgowego, który jest odpowiedzialny za 
wybrane obszary w zakresie rozliczeń podatkowych. 

− Główny Księgowy podlega bezpośrednio Zarządowi. 
− Pracownicy Działu Księgowości oraz Działu Kadr i Płac pod nadzorem Głównego 

Księgowego oraz Zastępcy Głównego Księgowego zapewniają właściwą kwalifikację 
prawno-podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych na podstawie 
zweryfikowanych dokumentów źródłowych.  

− Kalkulacje podatkowe są przygotowywane przez Głównego Księgowego (podatek CIT 
oraz podatek VAT), Zastępcę Głównego Księgowego (podatek od nieruchomości oraz 
podatek WHT), a także pracowników Działu Kadr i Płac (podatek PIT).  

− Deklaracje podatkowe są sporządzane, podpisywane i składane do właściwego urzędu 
skarbowego na urzędowym formularzu w terminach wynikających z przepisów 
podatkowych przez Głównego Księgowego lub pracownika Działu Kadr i Płac (tylko 
podatek PIT). 

− Główny Księgowy odpowiada za zlecenie zapłaty podatków z zachowaniem terminu 
ustawowego.  

− Rozliczenia podatkowe w zakresie cła prowadzone są przez agencje celne. 
− W sytuacji pojawienia się wątpliwości związanych z kwalifikacją prawno-podatkową 

poszczególnych zdarzeń gospodarczych, pracownicy Działu Księgowości oraz Działu 
Kadr i Płac zgłaszają je do Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego 
Księgowego.  

− Spółka korzysta ze specjalistycznej wiedzy swoich pracowników, a także, gdy jest to 
konieczne, z pomocy zewnętrznych doradców podatkowych i radców prawnych, jak 
również renomowanych kancelarii doradztwa podatkowego. 

− Spółka posiada opiekuna w urzędzie skarbowym prowadzącym rozliczenia podatkowe 
Spółki, a za bieżący kontakt z organami podatkowym odpowiedzialny jest Główny 
Księgowy. 

Dokumenty związane z kalkulacją podatkową oraz kopie złożonych deklaracji są 
archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na 
firmowym serwerze. 

b) Stosowane procedury  

W Spółce obowiązują procedury mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę 
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający 
strukturę organizacyjną Spółki.  

Spółka realizuje (formalnie zaimplementowane lub w formie praktycznych procesów 
postępowania) następujące procedury i procesy kontrolne mające na celu identyfikację, ocenę, 
monitorowanie oraz wewnętrzne raportowanie problemów i ryzyka podatkowych: 

− praktyczne procesy rozliczania podatku CIT; 
− praktyczne procesy rozliczania podatku WHT; 
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− praktyczne procesy rozliczania podatku VAT; 
− praktyczne procesy rozliczania podatku PIT; 
− praktyczne procesy rozliczania podatku od nieruchomości; 
− praktyczne procesy rozliczania cła; 
− spisana procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się obowiązku 

przekazania informacji o schematach podatkowych; 
− szereg procedur biznesowych pozostających w zgodzie z istniejącymi obowiązkami 

podatkowymi, np. 
o spisana instrukcja obiegu i kontroli dokumentów; 
o spisana instrukcja fakturowania; 
o spisana instrukcja inwentaryzacyjna; 
o spisana instrukcja gospodarki kasowej; 
o spisana instrukcja gospodarki magazynowej; 
o spisana instrukcja przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej. 

3. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka nie podjęła współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania 
zmierzające do wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. 

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie 
przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 
schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą  

1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

Spółka podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego 
wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności: 

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 
− kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu 

skarbowego; 
− składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania 

oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego, 
− sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze, 
− monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat 
podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących 
podatków: 

− podatku CIT; 
− podatku WHT; 
− podatku VAT; 
− podatku PIT; 
− podatku od nieruchomości, oraz 
− cła. 

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu 
następujących podatków: 



8 
 

− podatku PIT; 
− podatku WHT. 

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informacji o schematach podatkowych 

W roku 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej. 

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub 
podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 
rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi 
polskimi rezydentami podatkowymi 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020 suma bilansowa aktywów wyniosła 
504 833 430,40 PLN. 

W roku 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których 
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów: 

Lp. Charakter transakcji Podmiot (kraj pochodzenia) 

1.  transakcja 
finansowa sprzedaż Rezydent 

2.  transakcja 
finansowa sprzedaż Rezydent 

 

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4 

W roku 2020 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych. 

VI. Informacje o złożonych wnioskach  

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a 
§ 1 Ordynacji podatkowej 

W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której 
mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa 

W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 
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4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d 
ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym  

W roku 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. 

VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W roku 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych z podatnikami z krajów 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
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