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Wykaz pojęć i skrótów 

Dla celów niniejszego dokumentu, poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

2021 r. - Rok podatkowy rozpoczęty dnia 1 stycznia 2021 r. i zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. 

Spółka, LGCWR – LG Chem Poland sp zoo 

LG Chem Grupa – LG Chem Ltd, w skład której wchodzi LG Chem Poland sp zoo oraz spółki z nią 

powiązane 

 

Wstęp 

 

Niniejszy dokument przedstawia informacje o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej w roku 

2021. 

W związku z faktem, że Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a jej 

przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku finansowym (podatkowym) zakończonym dnia 31 grudnia 

2021 r., po stronie Spółki powstał obowiązek przygotowania i opublikowania informacji o realizowanej 

strategii podatkowej za rok obrotowy (podatkowy) zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1800 ze zm.). 

 

LG Chem Poland sp zoo 

 

LGCWR wchodzi w skład Koreańskiej LG Chem Grupa, największej koreańskiej firmy chemicznej z 

siedzibą w Seulu w Korei Południowej. W roku podatkowym 2021 LGCWR kontynuowało produkcje 

tworzyw sztucznych oraz dokonało zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa produkującego 

separatory do baterii samochodowych. 

Informacje formalne dotyczące Spółki: 

Nazwa Spółki zarejestrowana:  LG Chem Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Spółki:   ul. LG 3, 55-040 Biskupice Podgórne, Polska 

Dane identyfikacyjne:  

Numer KRS (w Krajowym Rejestrze Sądowym): 0000242293 

Numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 8971708757 

Numer REGON (w Rejestrze Gospodarki Narodowej): 02015973600000 

Kapitał zakładowy zarejestrowany na dzień 31.12.2021 r.: 76 646 100,00 zł 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 2005-09-27 

Liczba pracowników (przeciętne zatrudnienie) w 2021 r.: 230 
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Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

 

Strategia podatkowa LGCWR w 2021 r. była zgodna ze strategią podatkową całej Grupy LG Chem. 

Głównymi zasadami wynikającymi z tej strategii było przestrzeganie przepisów podatkowych kraju, w 

którym prowadzi działalność, oraz wypełnianie obowiązku rzetelnego płacenia podatków. Jako 

podatnik maksymalizuje wartość dla akcjonariuszy co stanowi ważny wkład w finanse krajów, w 

których działa operacyjnie. Aby zapewnić zrównoważone zarządzanie, przestrzegamy następujących 

zasad podatkowych i zarządzamy ryzykiem podatkowym. 

Polityka podatkowa 

LGCWR przestrzega następujących zasad i przepisów podatkowych. 

Sumiennie wypełnia zobowiązania dotyczące sprawozdawczości podatkowej i płatności, zgodnie z 

odpowiednimi lokalnymi przepisami. 

Utrzymuje przejrzyste relacje z organami podatkowymi i sumiennie przestrzega obowiązku 

przekazywania danych wymaganych przez lokalne organy podatkowe.  

Wdraża rozsądną politykę cen transferowych zgodną z przepisami podatkowymi i wytycznymi OECD 

dotyczącymi cen transferowych dla transakcji międzynarodowych z zagranicznymi korporacjami. 

Ustanawia skuteczny system zarządzania podatkami, który oblicza efektywną stawkę podatkową i 

identyfikuje podatnika w każdym kraju po wprowadzeniu podatku. 

Przestrzega zakazu przekazywania dochodów do raju podatkowego w celu uchylania się od płacenia 

podatków. 

Publikuje roczne sprawozdania z audytu i inne informacje w elektronicznym systemie ujawniania 

informacji tj. Krajowym Rejestrze Sadowym, w celu zapewnienia przejrzystych informacji 

podatkowych. 

Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym 

Firma LGCWR reaguje na ryzyko podatkowe za pomocą następujących procesów zarządzania 

podatkami. 

Podejmując ważne decyzje biznesowe, ocenia ryzyka podatkowe na podstawie porad zewnętrznych 

ekspertów i informacji oraz komunikatów wydawanych przez organy podatkowe. 

Raportuje kierownictwu w zależności od rodzaju i kwoty podatku oraz jasno określa obowiązki i zadania 

związane z raportowaniem i płatnością podatkową. 

W przypadku ryzyka podatkowego, takiego jak niepewność związana z prawem podatkowym, 

ogranicza ryzyko poprzez współpracę z ekspertami zewnętrznymi. 

Obowiązujące w LGCWR procesy i procedury podatkowe zarówno sformalizowane procedury, jak i 

dobre praktyki dotyczą wybranych szczegółowych obowiązków podatkowych LGCWR oraz obszarów 

jej działalności, jak i obejmuje różnorodne czynności mające związek z procesem rozliczeń 

podatkowych. 
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Szczegółowe procesy zostały zaimplementowane jako funkcjonalności w ramach posiadanych 

systemów wspierających działalność operacyjną Spółki co służy jak najdokładniejszemu 

odzwierciedleniu stanu faktycznego oraz wspiera w zakresie np. weryfikacji kontrahentów czy też 

przeciwdziała działaniom oszustów, tym samym chroniąc nie tylko interesy Spółki, ale i naszych 

kontrahentów. 

 

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W roku podatkowym LGCWR nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

 

Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

W swoich działaniach Spółka koncentruje się na rzetelnej sprawozdawczości podatkowej i zgodności 

swych działań z przepisami prawa, w tym na terminowym składaniu deklaracji podatkowych, 

formularzy, plików ustrukturyzowanych i udzielaniu odpowiedzi bądź wyjaśnień oraz dotrzymywaniu 

terminów płatności zobowiązań podatkowych. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby przekazywane 

informacje dokładnie odzwierciedlały stan faktyczny oraz aby były one kompletne, aktualne i 

zrozumiałe.  

W 2021 r., jak i w latach poprzednich, LGCWR wywiązywała się z obowiązków podatkowych we 

wszystkich obszarach wymaganych przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem zakresu 

prowadzonej działalności. W 2021 r., LGCWR realizował swoje obowiązki podatkowe przede wszystkim 

w odniesieniu do podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (jako płatnik), podatku u źródła (jako podatnik), cła 

(jako podatnik) oraz podatków lokalnych takich jak od nieruchomości (jako podatnik) czy środków 

transportu (jako podatnik). 

 

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą 

 

W roku podatkowym nie wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby zgłoszeniem Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. 

 

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

W roku podatkowym Spółka uczestniczyła w transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość 

przekroczyła 5% sumy aktywów LGCWR. 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej LGCWR dokonywał zakupu surowców i towarów 

handlowych oraz usług niematerialnych, a także sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych 

z podmiotami powiązanymi. 

W roku podatkowym 2021 dodatkowo miała miejsce transakcja nabycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa tj. produkcji separatorów od podmiotu Polskiego. 
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Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych 

 

LGCWR nie była w toku restrukturyzacji i nie ma w planach podjęcia takich działań, które mogą wpłynąć 

na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub wysokość zobowiązań podatkowych jej podmiotów 

powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

 

LGCWR nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 23v ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.  

W szczególności, Spółka w 2021 r.:  

• nie została zarejestrowana dla celów podatkowych;  

• nie składała deklaracji podatkowych ani formularzy;  

• nie pobierała i nie płaciła podatków.  

- na wyżej wymienionych terytoriach/w wyżej wymienionych krajach. 

 

Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach 

 

W roku podatkowym 2021 LGCWR nie składała wniosków o wydanie: 

• interpretacji ogólnych;  

• wiążącej informacji stawkowej;  

• wiążącej informacji akcyzowej. 

*** 

14 Grudnia 2022 

LG Chem Poland sp zoo 


