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Wykaz skrótów zastosowanych w Informacji 

Grupa grupa kapitałowa WirecCo WorldGroup 

  

Informacja niniejsza „Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 
podatkowy 2020” 

KAS Krajowa Administracja Skarbowa 

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 

VAT Podatek od towarów i usług 

Spółka, Podatnik, Drumet Drumet Liny i Druty sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy 
ulicy Polnej 26/74, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 
0000390636, REGON: 143050808, NIP: 701-03-05-673 

Szef KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

Rok podatkowy rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 roku 

Ustawa o CIT ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.) 

Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) 

Ustawa o PIT ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) 

Ustawa o VAT ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) 

Ustawa o podatku akcyzowym ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.) 

  



 

 

1. Wstęp 

W związku z objęciem Spółki ustawowym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej 
wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za Rok podatkowy, zgodnie z art. 27c 
Ustawy o CIT, poniżej zaprezentowano informacje o realizowanej strategii podatkowej za Rok 
podatkowy, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez Spółkę.  

Informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c Ustawy o CIT i zawiera informacje o: 

1. stosowanych przez Podatnika: 
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami KAS; 
 
2. realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją 

o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa 
w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą, 

 
3. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
4. planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 
11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, 

 
5. złożonych wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej, 
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT, 
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku 

akcyzowym, 
 
6. dokonywanych rozliczeniach podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz 
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie 
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, 

 



 

 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 
produkcyjnego. 

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

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będąca zarówno podatnikiem jak 
i płatnikiem podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Co do 
zasady Spółka terminowo realizuje obowiązki podatkowe, w tym dokonuje zapłaty podatków. W 
sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie, niezwłocznie dokonywane są działania naprawcze tj. dopełnienie 
obowiązku, względnie dokonanie korekty oraz w razie potrzeby zapłata/dopłata zobowiązania 
podatkowego wraz z odsetkami. Spółka dochowuje należytej staranności, aby unikać takich sytuacji.  

Jako podmiot należący do Grupy, Spółka zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących w Grupie 
procedur i polityk, odnoszących się również do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

W celu zapewnienia efektywnego i spójnego zarządzania ładem podatkowym, ryzykiem podatkowym, 
kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz dokumentacją i danymi podatkowymi, a także 
systemami informatycznymi wspierającymi działanie poszczególnych obszarów, w Spółce 
wprowadzono Strategię podatkową Drumet1 stanowiącą zbiór zasad, jakimi kieruje się Spółka w 
odniesieniu do wykonywania obowiązków podatkowych. 

Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka podatkowego oraz ograniczenia ryzyka wadliwego 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, które może skutkować 
odpowiedzialnością finansową Spółki oraz może zostać zakwalifikowane jako czyny zabronione 
przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym, a w konsekwencji rodzić odpowiedzialność Spółki 
określoną w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wprowadzono Ogólną politykę 
podatkową Drumet2. W dokumencie określono zakres odpowiedzialności za realizację zadań w 
przedmiocie rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych. Postanowienia Polityki mają charakter 

                                                           

1 Strategia podatkowa Drumet Liny i Druty sp.  z o.o. została przyjęta uchwałą Zarządu z dnia 21.12.2021 r. 
Pomimo jej wprowadzenia dopiero w 2021 r., spisuje ona zasady i praktykę, funkcjonujące w Spółce również 
przed jej wprowadzeniem. Tym samym rozliczenia podatkowe Drumet były prowadzone zgodnie z zasadami 
zawartymi w opisanej Strategii podatkowej w ciągu całego Roku podatkowego. 

2 Ogólna polityka podatkowa Drumet Liny i Druty sp. z o.o. została przyjęta uchwałą Zarządu z dnia 21.12.2021 r. 
Pomimo jej wprowadzenia dopiero w 2021 r., spisuje ona zasady i praktykę, funkcjonujące w Spółce również 
przed jej wprowadzeniem. Tym samym rozliczenia podatkowe Drumet były prowadzone zgodnie z zasadami 
zawartymi w opisanej polityce w ciągu całego Roku podatkowego. 



 

 

nadrzędny w stosunku do postanowień innych aktów wewnętrznych, z wyłączeniem postanowień 
Strategii Podatkowej. 

Celem wprowadzenia powyższych dokumentów było spisanie zasad, które określają standardowe 
postępowanie Spółki w celu zapewnienia prawidłowych rozliczeń z tytułu podatków, których 
podatnikiem lub płatnikiem jest Spółka. 

W ciągu Roku podatkowego, w ramach Spółki funkcjonowały również poniższe procedury szczegółowe: 

► Procedura zakupów, której celem jest określenie zasad, na jakich realizowane są zakupy i 
postępowanie reklamacyjne;  

► Procedura zakupów inwestycyjnych, której celem jest uregulowanie procesu dokonywania 
zakupów inwestycyjnych na potrzeby Spółki; 

► Procedura w zakresie raportowania schematów podatkowych, której celem jest zapewnienie 
wywiązywania się Spółki, jej pracowników, członków Zarządu z obowiązku raportowania 
schematów podatkowych, o którym mowa art. 86a i następnych Ordynacji podatkowej. 

Ponadto w Spółce obowiązują dodatkowe regulacje wewnętrzne. Zawierają one spis dobrych praktyk 
i schematów postępowania ułatwiających Spółce zachowanie zgodności z opisanymi powyżej, 
ogólnymi regulacjami. Przykłady takich regulacji stanowią: 

► Regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej; 
► Uchwały Zarządu Drumet; 
► Zarządzenia Zarządu Drumet; 
► szereg instrukcji podatkowych, m.in.  schemat obiegu dokumentów. 

3. Informacje o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach 
współpracy z organami KAS 

W Roku podatkowym Podatnik nie stosował dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej w formie uregulowanej (np. Program Współdziałania, wniosek o APA).  

Jednocześnie w dniu 10.09.2019 r. Spółka złożyła do Ministerstwa Finansów wnioski o wszczęcie 
procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 
podatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie podatków od dochodu 
z dnia 8 października 1974 r. Jeden wniosek dotyczył transakcji finansowych, drugi kosztów usług 
świadczonych przez jednostki powiązane, które zostały zakwestionowane przez kontrolę podatkową. 
Ministerstwo Finansów odrzuciło wniosek dotyczący usług, natomiast wniosek dotyczący transakcji 
zaciągnięcia pożyczek został dopuszczony do rozpoznania, o czym Spółka została poinformowana 
pismem z dnia 13 marca 2020 r. Do dnia sporządzenia Informacji, Spółka nie została powiadomiona o 
statusie wniosku. 



 

 

4. Informacje odnośnie do realizacji przez Podatnika obowiązków 
podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz 
z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji 
o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 
Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie 
z przepisami prawa. W ciągu Roku podatkowego Podatnik dokładał wszelkich starań w celu 
prawidłowego kształtowania rozliczeń podatkowych oraz relacji z Krajową Administracją Skarbową 
i innymi organami podatkowymi, udzielania niezbędnych informacji oraz zachowania transparentności 
w obszarze podatkowym.  

W roku podatkowym Spółka nie składała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, 
o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, bowiem nie identyfikowała w tym okresie 
uzgodnień podlegających obowiązkowi raportowania. 

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 rozumieniu przepisów 
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Podatnika, w tym z 
podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Spółka w Roku podatkowym zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej 
aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej: 

► Transakcja finansowa- uzyskanie finansowania w postaci pożyczki, 
► Transakcja finansowa- uzyskanie finansowania w postaci pożyczki, 
► Transakcja towarowa- sprzedaż wyrobów gotowych. 

 



 

 

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 
zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT 

Podatnik w Roku podatkowym nie podejmował, ani nie planował podjęcia działań 
restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych lub 
zobowiązań podatkowych podmiotów z nim powiązanych. 

7. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 
Ordynacji podatkowej. 

Podatnik w Roku podatkowym nie złożył wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 
mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

8. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 
14b Ordynacji podatkowej. 

Spółka nie złożyła w roku podatkowym wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.  

9. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o 
VAT  

Podatnik w Roku podatkowym nie składał wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 
mowa w art. 42a Ustawy o VAT. 

10. Informacje o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie 
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 
Ustawy o podatku akcyzowym  

Podatnik w Roku podatkowym  wystąpił z poniższymi wnioskami o wydanie wiążącej informacji 
akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym: 

 



 

 

 Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej złożone w Roku 
podatkowym 

Lp. Data złożenia wniosku Rodzaj wyrobu akcyzowego  

1 2020-03-25 smar plastyczny klasyfikowany do kodu CN 2710 19 99 

2 2020-03-31 smar plastyczny klasyfikowany do kodu CN 2710 19 99 

3 2020-04-14 smar plastyczny klasyfikowany do kodu CN 2710 19 99 

 

11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń przez Podatnika na 
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 
Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 
Ordynacji podatkowej 

Podatnik w Roku podatkowym nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 

 


