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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ  

ZA ROK PODATKOWY 2020 

 

Zgodnie z art. 27c ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. 2021, poz. 1800 z późn. zm.), Axtone Spółka Akcyjna (”Spółka” lub 

„Axtone”) publikuje  informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 
2020. 

 

1. INFORMACJE O SPÓŁCE – MISJA I WIZJA 

Axtone jest polską spółką realizującą działalność w sektorze przemysłowym i kolejowym. 

Podstawowy zakres działalności Spółki obejmuje produkcję, usługi i sprzedaż w zakresie 

urządzeń dla taboru kolejowego, a także dla przemysłu (m.in. energetycznego, górniczego 

czy maszyn rolniczych i budowlanych). Urządzenia produkowane przez Spółkę obejmują 

m.in. zderzaki, amortyzatory oraz sprężyny. 

Spółka tworzy wartość poprzez dążenie do bycia najlepszym partnerem dla swoich 

Klientów, dostarczającym elementy, systemy i usługi dla pojazdów szynowych. Wizja 

Spółki została opracowana w oparciu o 4 cele:  

1. Finansowy – Konsekwentne dbanie o dobry wynik finansowy. Prowadzenie 
i rozwijanie Spółki w oparciu o solidne podstawy ekonomiczne przy 
jednoczesnym stałym podnoszeniu rentowności. 

2. Rynkowy – Dążenie do pozycji wiodącego dostawcy nowoczesnych rozwiązań 
dla taboru kolejowego i pozycji lidera rynku w produkcji urządzeń cięgłowo-
zderznych do wagonów towarowych, pasażerskich, lokomotyw oraz pojazdów 
komunikacji miejskiej. 

3. Strukturalny – Ciągłe doskonalenie działalności, nadążanie za zmianami 
potrzeb Klientów, kreowanie nowych produktów i wchodzenie na nowe rynki. 

4. Ludzki – Zapewnienie Pracownikom godziwego wynagrodzenia oraz 
konkurencyjnych warunków pracy. Dbałość o podnoszenie ich kwalifikacji, 
promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i etyki. 
 

Axtone działa w interesie swoich akcjonariuszy, pracowników oraz innych interesariuszy, 

przykładając jednocześnie dużą wagę do przestrzegania w ramach swoich działań zasad 

etyki, a także dbając o środowisko naturalne oraz o dobro lokalnej społeczności. Wyrazem 

takiego działania jest fakt, że w Spółce obowiązuje grupowy Kodeks postępowania „Nasza 

wspólna praca” obowiązujący pracowników i współpracowników Spółki, członków 
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zarządu oraz innych interesariuszy. Co więcej, Spółka podjęła działania związane z 

budową i wdrożeniem „Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Axtone”. 

2. INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW 

PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Axtone dąży przede wszystkim do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z 

obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, przy zachowaniu należytej 

staranności, wystrzegając się przy tym transakcji nie posiadających uzasadnienia 
biznesowego. 

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

uiszczając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Spółka sporządza dokumentację 
cen transferowych. 

W 2020 r. Spółka występowała także jako płatnik zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych (tzw. podatek u źródła). 

Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem 

podatku od nieruchomości. 

W związku z zatrudnianiem pracowników, Spółka występuje w roli płatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne. W celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z rozliczeń 

pracowniczych i zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, Spółka zleciła 

kwestie związane z obsługą kadrowo-płacową profesjonalnemu podmiotowi 

zewnętrznemu.  

Podmioty zewnętrzne wspierają także Spółkę w ramach rozliczeń celnych. 

W 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych zdarzeń, które skutkowałyby 

koniecznością przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

3. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ AXTONE PROCESACH I PROCEDURACH 
ZWIĄZANYCH Z PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĄ FUNKCJI PODATKOWEJ SPÓŁKI 

Axtone posiada szereg funkcjonujących procedur i procesów, które wspierają 

pracowników Spółki w wywiązywaniu się z obowiązków przewidzianych w przepisach 

prawa podatkowego (m.in. akceptacji i obiegu faktur, realizacji transakcji bankowych i 

skarbowych, wprowadzania / zmian danych bankowych kontrahentów w systemach 

informatycznych Spółki).  

W Spółce funkcjonują także okresowe zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu, 
przykładowo w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. 
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Część procesów występuje także w Spółce w formie niespisanych, lecz dopracowanych na 

przestrzeni lat schematów postępowania. Biorąc pod uwagę odpowiednio dopasowaną, 

efektywną strukturę organizacyjną Spółki, jak również posiadający odpowiednie 

kompetencje i umiejętności zaangażowany zespół pracowników, taki sposób realizacji 

funkcji podatkowej jest dla Spółki optymalny, pozwala bowiem na elastyczne 
dostosowywanie się do częstych zmian przepisów podatkowych. 

Ponadto, w Axtone wdrożona została spisana polityka grupowa Speaking Up Policy, w 

której przewidziano możliwość zarówno anonimowego, jak i jawnego sygnalizowania 
nieprawidłowości. 

4. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI 

SKARBOWEJ 

Spółka wskazuje, że w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. nie 

uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych sformalizowanych form współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej.  

W szczególności, Spółka nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w 

myśl art. 20s § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm. 
dalej: „Ordynacja Podatkowa”). 

Niezależnie jednak od powyższego, Spółka w ramach kontaktów z organami 

podatkowymi cechuje się otwartością i transparentnością, tak aby wykonywać wszelkie 

obowiązki podatkowe w sposób rzetelny, prawidłowy i terminowy. 

5. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W 

ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4 USTAWY O CIT, KTÓRYCH WARTOŚĆ 

PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW  

W 2020 r. następujące transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły 5% sumy 

bilansowej aktywów Spółki: 

 zakup komponentów od spółek powiązanych z siedzibą w Niemczech oraz w 

Czechach; 

 sprzedaż produktów do podmiotów powiązanych z siedzibą w Rosji, Chinach, 

Polsce oraz Czechach; 

 udzielenie pożyczek na rzecz podmiotu powiązanego z siedzibą w Niemczech. 

 

6. 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 USTAWY O CIT 
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Spółka nie podejmowała w 2020 r. działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań podatkowych, zarówno swoich, jak i podmiotów powiązanych. 

Działania takie nie są także planowane przez Axtone w dającej się przewidzieć 

przyszłości. 

7. INFORMACJE O  ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH O WYDANIE 

INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ, INTERPRETACJI OGÓLNEJ, WIĄŻĄCEJ 

INFORMACJI STAWKOWEJ, WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ 

W 2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, 

interpretacji ogólnej, wiążącej informacji stawkowej i/lub wiążącej informacji akcyzowej. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI 

NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ 

PODATKOWĄ 

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach/ na terytoriach 

wskazanych w tytule podsekcji. 


