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Informacja o realizacji strategii podatkowej w Zignago Vetro 

Polska S.A.  

- za rok podatkowy 2020 

 

WSTĘP  

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej ma na celu wypełnienie przez Zignago 

Vetro Polska S.A. obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. 

o  podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – zwaną 

dalej „Ustawą CIT”,  w roku podatkowym 2020 – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą 

handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 
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I. Informacje ogólne  

 

1. Podstawowe informacje o Spółce  

 

Nazwa spółki Zignago Vetro Polska S.A.1 (dalej: „ZV PL” lub „Spółka”) 

Siedziba 08-440 Pilawa, pow. Garwolin, Trąbki, ul. Osadnicza 8, POLSKA 

NIP 8260003175 

KRS 0000041640 

Kapitał zakładowy 3.594.000,00 PLN 

Nadzór 100% udziałów w spółce posiada Zignago Vetro S.p.A. 

Wiodąca działalność 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego 

Członkowie Zarządu2 

Roberto Cardini – Prezes Zarządu od 27.12.2020r. 

Michele Pezza – Dyrektor Zarządzający  

Paolo Giacobbo – Członek Zarządu  

Roberto Celot - Członek Zarządu 

Alberto Faggion - Członek Zarządu 

Franco Grisan - Członek Zarządu 

Nicolò Marzotto - Członek Zarządu 

Stefano Marzotto - Członek Zarządu 

Sergio Pregliasco Członek Zarządu 

Członkowie Rady 

Nadzorczej3 

Paolo Nicolai  

Stefano Perosa 

Carlo Pesce  

Prokurenci4  

Agnieszka Piłka 

Piotr Wojciech Smorąg 

Rafał Dariusz Cichocki  

Ezio Narder 

Mariusz Józef Witko  

Reprezentacja  

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnione 

są następujące osoby: 

(A) Prezes Zarządu lub Dyrektor Zarządzający działający samodzielnie;  

(B) dwóch Członków Zarządu działających łącznie;  

(C) Członek Zarządu oraz Prokurent działający łącznie 

Rok obrotowy 1 stycznia - 31 grudnia 2020 

Strona internetowa https://zignagovetro.com/pl 

 

                                                           
1 dawniej: Huta Szkła “Czechy” S.A. 
2 Na dzień: 31.12.2020r. 
3 Na dzień: 31.12.2020r. 
4 Na dzień: 31.12.2020r. 
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2. Charakterystyka i zakres działalności prowadzonej przez Spółkę  

 

ZV PL to polska spółka, która prowadzi działalność na światowym rynku szklanych opakowań do 

napojów & żywności oraz dla potrzeb kosmetyki & perfumerii.  

Spółka oferuje produkty personalizowane i standardowe oraz rozwiązania zdobnicze lub kolejne etapy 

obróbki opakowań szklanych dzięki wewnętrznemu nowoczesnemu działowi zdobnictwa.  

Spółka położona jest pod Warszawą w geograficznie strategicznym obszarze obejmującym tradycyjne 

rynki europejskie i aktualnie bardzo szybko rozwijające się rynki Europy Wschodniej. 

Spółka produkuje opakowania perfumeryjne i kosmetyczne oraz opakowania spożywcze, które 

eksportowane są do państw EU, USA, Kanady, Rosji, na Ukrainę, jak również Ameryki Południowej, 

Dalekiego Wschodu i północnej Afryki. 

Od 2011 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej Grupy Zignago Vetro – dalej: Grupa. 

Koncern jest jednym z głównych producentów opakowań szklanych we Włoszech i jedną 

z  najważniejszych firm w tej branży na poziomie międzynarodowym.  

Pozycja Grupy jest owocem długofalowej wizji założycieli i procesu ciągłego wzrostu, w tym poprzez 

przejęcia i modernizacje spółek, takich jak ZV PL, który przyniosły rozwój i wzrost rentowności, 

gwarantując  zachowanie miejsc pracy i pozytywnie wpływając na uwarunkowania społeczno-

ekonomiczne. 

Grupa Zignago Vetro prowadzi działalność na całym świecie, zgodnie z modelem „business to business” 

(B2B) , poprzez cztery spółki: Zignago Vetro Polska S.A., Zignago Vetro S.p.A., Verreries Brosse S.a.s. i 

Vetri Speciali S.p.A. 

Podstawowa działalność Zignago Vetro Polska S.A. w 2020 roku koncentrowała się na hurtowej 

sprzedaży opakowań szklanych dla przemysłu kosmetycznego, perfumeryjnego, spożywczego 

i  monopolowego.  

ZV PL posiada własną wytwórnię form, która wspomaga produkcję opakowań szklanych.  

Istotnym atutem Spółki są dwa rozwinięte działy produkcyjne: produkcja szkła, dział zdobienia, które 

pozwalają na świadczenie kompleksowych usług wymagającym klientom.  

3. Cele strategiczne Spółki  

Niniejsza Informacja o realizacji strategii podatkowej Spółki potwierdza wizję zarządu Grupy oraz 

zarządu ZV PL należytego i rzetelnego wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego, za które odpowiada Zarząd oraz kierownictwo Spółki.  

Do najważniejszych aspektów wpływających na prawidłowość działań podejmowanych przez Spółkę 

zaliczyć należy w szczególności: 

• należytą staranność osób odpowiedzialnych za kontrolę podatkowo – finansową w Spółce;  

• czynną postawę w zakresie najważniejszych wartości Spółki, skutkującą budowaniem kultury 

organizacji – w tym transparentności rozliczeń podatkowych;  



 

Zignago Vetro Polska S.A.  Trąbki, ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa, Poland NIP: 826 00 03 175 

www.zignagovetro.com 

 

• należytą weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych, z uwzględnieniem najistotniejszych 

zagrożeń i kwestii „wrażliwych”;  

• inwestycje mające na celu poszerzanie wiedzy i kwalifikacji pracowników z zakresu prawa 

podatkowego;  

• badanie sprawozdań finansowych przez niezależny podmiot audytorski.  

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa podlega regularnym przeglądom i aktualizacji 

z uwzględnieniem dynamiki zmian zachodzących wewnątrz Grupy Zignago Vetro w branży hutniczej, 

oraz w zmiennym środowisku prawno-podatkowym.  

II. Strategia podatkowa Spółki  

1. Uwagi ogólne  

Mając na względzie Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego5: 

 A. Ryzyko podatkowe – Spółka rozpoznaje ryzyka podatkowe związane z prowadzoną działalnością. 

Ograniczanie tych ryzyk możliwe jest poprzez systematyczne wdrażanie i kontrolę procedur i instrukcji 

podatkowych, aktualizację wiedzy podatkowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia, monitorowanie 

zmian w przepisach, współpracę z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi (podmioty 

zewnętrzne), audytorami. Wyżej wskazane działania umożliwiają Spółce prawidłowe wywiązywanie się 

z obowiązków podatkowych - zarówno  w kontekście realizacji celów biznesowych, jak również 

w  zakresie transakcji „wrażliwych” z  podmiotami powiązanymi. 

B. Tzw. apetyt na ryzyko – zmienność stanu prawnego, niejednolitość orzecznictwa, sprawiają, że 

Spółka musi być gotowa akceptować w swojej działalności ryzyko w postaci uwzględniania pozycji 

podatkowych, które mogą zostać niezaakceptowane/podważone przez administrację skarbową, choć  

polityka zarządu i kierownictwa Spółki, ma na celu ograniczenie tego ryzyka do minimum w tym 

poprzez wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, kierowane 

do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, niezależnie od kapitału Spółki, aktywów, a także poziomu 

wypłacalności.  

C. Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu 

planowania podatkowego – Prezes Zarządu Spółki, Dyrektor Zarządzający jak również pozostali 

Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy kierownictwa np. Dyrektor Finansowy są bezpośrednio 

zaangażowani w procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz samym planowaniem podatkowym. 

D. Raportowanie, składanie deklaracji i inne zobowiązania wobec organów podatkowych, strategia 

płatności zobowiązań podatkowych – Spółka w sposób rzetelny i terminowy wywiązuje się ze 

wszystkich ciążących na niej obowiązków wobec organów podatkowych. 

E. Relacje z organami podatkowymi, zasady zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji – Spółka 

współpracuje z organami podatkowymi w celu prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. 

 

                                                           
5 Ministerstwo Finansów, Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, 2020 
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2. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi. 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt. 1 Ustawy CIT. 

A. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz zminimalizowania ryzyka 

podatkowego Spółka wypracowuje i realizuje procesy oparte na tzw. dobrych praktykach, jak również 

sformalizowane procedury w tym wbudowane w system finansowo księgowy.   

W Spółce w roku podatkowym 2020 obowiązywały następujące procedury zapewniające prawidłowe 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób 

uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki, mające na celu identyfikację, ocenę, monitorowanie 

oraz wewnętrzne raportowanie problemów i ryzyk podatkowych: 

—  Procedura finansowo – kontrolna w Spółce 

Odpowiednie stosowanie przepisów podatkowych i prawidłowa realizacja obowiązków z nich 

wynikających stanowi przedmiot działań i odpowiedzialności pracowników pełniących w Spółce 

funkcje finansowo – kontrolne. Poszczególne informacje podlegają raportowaniu do Głównego 

Księgowe.  

Główny Księgowy dokonuje ustaleń we własnym zakresie, w sposób niezależny i odrębny od pracy ww. 

pracowników.  

W uzasadnionych przypadkach - gdy wymagają tego okoliczności sprawy - podejmowana jest 

współpraca z doradcą podatkowym bądź z radcą prawnym (podmioty zewnętrzne). 

W celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – wobec 

braku ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, innych wyjaśnień organów podatkowych 

w tym zakresie – Spółka kieruje do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie 

indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego.  

Biorąc pod uwagę formę prawną Spółki, ZV PL podlega audytowi przeprowadzanemu przez 

niezależnego biegłego rewidenta.   

Do pozostałych procedur funkcjonujących w Spółce zaliczyć należy: 

—  Politykę Rachunkowości; 

—  Procedurę Cen Transferowych w Grupie Zignago – w ramach której przyjęto m.in. zasadę 

bezwzględnego sporządzania analizy cen transferowych (benchmark);  

— Procedurę zatwierdzania wydatków — przed dokonaniem płatności dokonywana jest weryfikacja 

merytoryczna. Zatwierdzone dokumenty są weryfikowane z punktu widzenia ich poprawności 

rachunkowej i podatkowej.  

— Procedurę bezpieczeństwa łańcucha dostaw; 

— Procedurę wystawiania faktur, w tym wewnętrznych, handlowych, VAT-RR i rachunków 

niebędących fakturami; 

— Procedurę dostaw wewnątrzwspólnotowych; 
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— Procedurę WHT 

— Procedurę kwalifikacji dostawców i klientów; 

 — Procedurę uzgadnia poprawności i kompletności sald księgi głównej. 

W zakresie codziennej praktyki Spółka realizuje również procesy dotyczące m. in.: 

— należytej staranności — przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane są podstawowe 

informacje pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi. Proces ten pozwala na 

weryfikację wiarygodności kontrahenta, występowania rachunku bankowego na białej liście, czy też 

rejestracji VAT. W przypadku usług niematerialnych dokonywana jest szczegółowa weryfikacja 

dokumentacji. Kontrahenci zagraniczni weryfikowani są pod kątem występowania podatku u źródła - 

wówczas gromadzona jest stosowna dokumentacja wymagana przepisami podatkowymi, w tym dla 

potrzeb WHT; 

— certyfikatów rezydencji; 

— WDT i exportu — każdą dostawę towarów poprzedza weryfikacja kontrahenta pod kątem rejestracji 

dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, gromadzona jest dokumentacja, która umożliwia 

prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%.  

B. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa 

w art. 20s Ordynacji podatkowej.  

Spółka podejmuje wszelkie inne niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu 

należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

W tym celu ZV PL występuje do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie 

indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.  

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji 

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

podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą. 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt. 2 Ustawy CIT. 

Spółka prowadzi aktywną działalność operacyjną, która nie służy celom unikania opodatkowania. 

Spółka postępuje w sposób prawidłowy w zakresie podatków i innych opłat. W przypadku wystąpienia 

wątpliwości, ZV PL korzysta z dostępnych interpretacji oraz objaśnień podatkowych, a  w miarę 

potrzeby korzysta z zewnętrznych usług doradztwa podatkowego bądź prawnego. Zarząd Spółki 

podejmuje decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym. Wszelkie operacje gospodarcze 

mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.  

Spółka nie angażuje się w agresywną optymalizację podatkową i operacje gospodarcze, które nie mają 

uzasadnienia biznesowego, a przede wszystkim cel podatkowy.  

Spółka podejmuje niezbędne środki mające na celu prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:  

 rozpoznając zdarzenia powodujące powstanie obowiązków podatkowych, w razie potrzeby 

korzystając w tym zakresie z usług wykwalifikowanych podmiotów zewnętrznych;  
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 posiadając w swej strukturze wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie podmioty, 

zajmujące się zapewnieniem realizacji obowiązków podatkowych przez Spółkę; 

 kalkulując i rozliczając należne podatki, w tym terminowo uiszczając je na konto właściwych 

urzędów skarbowych; 

 sporządzając i przesyłając Jednolite Pliki Kontrolne w obowiązkowych obszarach;  

 składając właściwe deklaracje, zeznania, wykazy, sprawozdania oraz inne informacje do 

których składania jest obowiązana na mocy obowiązujących przepisów;  

 sporządzając Dokumentację Cen Transferowych, w tym dokumentację lokalną (local file) oraz 

grupową (master file), dokonując każdorazowo analizy porównawczej (benchmark), a także 

wywiązując się z pozostałych obowiązków ciążących na podmiotach powiązanych; 

 analizując dokonywane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych oraz raportując uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy 

do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

W roku 2020 Spółka: 

a) realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:  

o podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),  

o podatku od towarów i usług (VAT),  

o podatku u źródła (WHT),  

o podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). 

b) wykonywała obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych – z tytułu 

wynagrodzeń pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia;  

c)  realizowała obowiązki płatnika w podatku od towarów i usług (VAT). 

 

W roku 2020 w Spółce nie wystąpiły zdarzenia skutkujące obowiązkiem przekazania informacji o 

schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz  podejmowanych przez podatnika 

działaniach restrukturyzacyjnych. 

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt. 3 Ustawy CIT. 

A. 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 

podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spółka w 2020 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 

4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Transakcje spełniające powyższe warunki wystąpiły w Spółce po stronie przychodowej i kosztowej.  

Transakcje wyżej wskazane obejmują transakcje z następującymi podmiotami z grupy Zignago Vetro: 

o  Zignago Vetro S.p.A. – jedyny akcjonariusz ZV PL (100%) 
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B. 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. 

Spółka w 2020r. nie planowała i nie podejmowała działalności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ 

na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych. 

 

5. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach  

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt. 4 Ustawy CIT. 

A. 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. 

B. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 

Ordynacji podatkowej. 

Spółka, w zakresie w jakim stosowanie przepisów prawa podatkowego budziło w wątpliwości, 

występowała z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

 

 Data  

Wniosku  

Podatek, którego dotyczy 

1.  02.03.2020 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 

 

 

 

C. 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. 

D. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). 

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

 

6. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 

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

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt. 5 Ustawy CIT. 

W roku 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową. 
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W imieniu Zignago Vetro Polska S.A. 
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