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INFORMACJA O ZREALIZOWANEJ 

STRATEGII PODATKOWEJ ZA 20201 

INFOMATION ON APPLIED TAX 

STRATEGY FOR 20202 

1) informacje o stosowanych przez 

podatnika: 

a) procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie, 

1) the information on the following types 

of the activities applied by the taxpayer: 

a) processes and procedures 

concerning management of the 

fulfillment of the duties as laid down in 

the tax law provisions and ensuring their 

proper performance; 

 

Informacje wstępne 

Działalność Saint-Gobain w Polsce opiera się 

na wartościach wynikających z polityk i zasad 

określonych globalnie przez spółkę 

macierzystą grupy Compagnie de Saint-

Gobain. Compagnie de Saint-Gobain ma 

siedzibę we Francji, a jej akcje są notowane 

na giełdzie w Paryżu. 

 

Polityki i zasady Grupy Saint Gobain (dalej: 

Grupa) są zawarte w procedurach kontroli 

wewnętrznej Grupy, są przyjmowane przez 

wszystkie podmioty w ramach Grupy na 

całym świecie i są wspierane przez Pryncypia 

Postępowania i Zaangażowania stosowane 

przez wszystkich pracowników Grupy. 

 

Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. 

z o.o. (dalej: Spółka) jest członkiem Grupy, 

która funkcjonuje na rynku polskim od 25 lat. 

Na moment składania Informacji o 

zrealizowanej strategii podatkowej (dalej: 

Informacja) Grupa posiada w Polsce ponad 

20 zakładów i zatrudnia ponad 7000 

pracowników. Spółka jest producentem szyb 

dla celów branży budowlanej, a także szyb do 

samochodów i pojazdów transportowych, 

szyb i rozwiązań systemowych do pojazdów 

użytkowych oraz szyb enkapsulowanych. 

Introduction 

Saint-Gobain businesses in Poland is based 

on the values resulting from the policies and 

principles set out globally by the group 

parent company Compagnie de Saint-

Gobain. Compagnie de Saint-Gobain is 

resident in France and its shares are 

publicly quoted on the Paris Bourse.  

 

Policies and principles of the Saint Gobain 

Group (further: the Group) are contained in 

the Group internal control procedures, are 

adopted by all entities within the worldwide 

group, and are supported by the Principles 

of Conduct and Action which are required to 

be followed by all group employees. 

 

Saint-Gobain Innovative Materials Polska 

sp. z o.o. (further: the Company) is a 

member of the Group, which has been 

operating on the Polish market for 25 years. 

At the time of submitting this information on 

tax strategy (hereinafter: the Information), 

the Group has over 20 plants in Poland and 

employs over 7,000 employees. The 

Company is a manufacturer of glass for the 

construction industry, as well as glass for 

cars and transport vehicles, glass and 

system solutions for commercial vehicles 

                                                
1 z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 
2 exclusive of the information covered by commercial, industrial, professional secret, or the secret of the 
production process. 
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Spółka jest również producentem ciepłych 

ramek dystansowych. Ponadto, Spółka 

prowadzi dystrybucję szyb samochodowych 

na rynku wtórnym wraz z produktami 

pokrewnymi. 

 

Strategia w zakresie rozliczeń podatkowych 

w Polsce 

Niezależnie od wypełniania obowiązków 

sprawozdawczych związanych z 

zarządzaniem ryzykiem i kontrolami 

wewnętrznymi stosowanymi w Grupie, 

polskie spółki z Grupy (w tym Spółka) 

wypełniają wszelkie wymagane obowiązki 

podatkowe, m.in. w zakresie składania 

deklaracji oraz informacji podatkowych, 

płacenia zobowiązań podatkowych i 

przygotowywania ewidencji podatkowych, w 

formie oraz terminach zapewniających 

zgodność z polskimi przepisami 

podatkowymi. Polskie spółki z Grupy 

posiadają udokumentowane procedury i 

procesy wewnętrzne dotyczące zarządzania i 

kontroli w zakresie obowiązków 

podatkowych, w szczególności w zakresie 

wymaganym przez polskie przepisy 

podatkowe, oraz zatrudniają zespół 

doświadczonych specjalistów podatkowych 

w celu wdrożenia i monitorowania wyżej 

wskazanych procedur i procesów. W ramach 

Grupy Saint-Gobain w Polsce osoby z taką 

wiedzą zatrudniane są co do zasady w 

Centrum Usług Księgowych (CUK) 

zorganizowanym w ramach Spółki. 

 

Strategia w zakresie planowania 

podatkowego 

Zgodnie ze strategią polskich spółek z Grupy 

sposób opodatkowania transakcji jest zgodny 

z jej faktycznym przebiegiem i warunkami 

handlowymi. Transakcje nie są 

podejmowane wyłącznie lub głównie z 

powodów podatkowych i nie mają 

sztucznego charakteru. Zarządzanie 

wysokością zobowiązania podatkowego 

ograniczone jest do korzystania z ulg 

dostępnych w polskim prawie podatkowym, w 

szczególności Spółka stosuje zwolnienie 

podatkowe w zakresie prowadzenia 

działalności w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej, zgodnie z otrzymanym 

zezwoleniem. 

 

and encapsulated glass. The Company is 

also a manufacturer of warm edge spacers. 

Moreover, the Company distributes auto 

glass on the secondary market along with 

related products. 

 

Approach to tax obligations in Poland 

In addition to meeting their group reporting 

obligations relating to risk management and 

internal controls, the Polish businesses 

(including the Company) seek to fulfil their 

tax obligations, including filing of tax returns, 

payment of taxes and reporting within the 

time limits to fully comply with Polish tax 

laws. The Polish group has documented 

internal procedures and processes 

regarding management and control of tax 

matters, in particular n the scope required 

by Polish legislation and employs a team of 

experienced tax professionals to implement 

and monitor these procedures. As part of 

the Saint-Gobain Group in Poland, people 

with such knowledge are generally 

employed at the Accounting Shared Service 

Center (CUK) organized within the 

Company. 

 

Attitude to Tax Planning 

Saint-Gobain takes the view that taxation 

method is in accordance within the context 

of commercial transactions. Transactions 

are never undertaken for entirely or mainly 

tax-driven motives and never may be 

viewed as artificial. The Group will seek to 

minimise the tax paid by Polish businesses 

only by claiming all available reliefs under 

Polish tax law. The Company applies the tax 

exemption resulting from carrying activity in 

Special Economic Zone, within the received 

permit.  

 

Attitude to Tax Risk 

When a business undertakes a business 

acquisition, disposal or reorganisation, a 

formal group review procedure is 

undertaken and part of the process is to 

review the tax consequences of the 

transaction or series of transactions. The 

tax risks of contentious or complex issues 

will be considered in advance with the 

relevant business management and 

analysed with both internal and external tax 

advisors. The effects of new and anticipated 
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Strategia w zakresie ograniczania ryzyka 

podatkowego 

W przypadku transakcji przejęcia, zbycia lub 

reorganizacji z udziałem polskich spółek 

Grupy, przeprowadzana jest formalna 

procedura przeglądu grupowego, a częścią 

tego procesu jest przegląd konsekwencji 

podatkowych planowanej transakcji. 

Konsekwencje, w tym ryzyka podatkowe 

związane z przebiegiem planowanych 

transakcji są analizowane  z wyprzedzeniem, 

przy zaangażowaniu zarówno wewnętrznych, 

jak i zewnętrznych doradców podatkowych. 

Skutki planowanych zmian w przepisach są 

monitorowane i analizowane zgodnie z 

wewnętrznymi procedurami w celu oceny 

potencjalnych zobowiązań podatkowych dla 

zdarzeń gospodarczych, tak aby w możliwie 

największym stopniu wykluczyć ryzyko 

podatkowe. 

 

legislation are monitored and analysed 

according to internal procedures to assess 

potential tax liabilities arising in relation to  

commercial arrangements, so that tax 

exposures are excluded as far as possible. 

 

b) dobrowolnych formach współpracy z 

organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, 

b) voluntary forms of cooperation with 

the National Revenue Administration; 

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby 

współpraca z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej przebiegała w duchu 

zgodnej współpracy. Spółce zależy na 

transparentności przy odpowiadaniu na 

wszelkie pytania organów podatkowych oraz 

otwartym dialogu w przypadku rozbieżnych 

stanowisk. 

 

W 2020 r. Spółka nie zawarła umowy o 

współdziałanie w zakresie podatków 

pozostających we właściwości Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

 

The Company makes every effort to ensure 

that the cooperation with the authorities of 

the National Revenue Administration 

proceeds in the spirit of harmonious 

cooperation. The Company cares about the 

transparency when answering all questions 

of tax authorities and open dialogue in the 

event of divergent views. 

 

In 2020 the Company did not conclude a 

cooperation agreement in the field of taxes 

falling within the competence of the National 

Revenue Administration. 

 

2) 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, 

2) the information in respect of the 

taxpayer's fulfillment of tax obligations 

in the territory of the Republic of Poland, 

together with the information on the 

number of the pieces of information on 

tax arrangement schemes provided to 

the Head of the National Revenue 

Administration, as referred to in Article 

86a, paragraph 1, subparagraph 10 of the 

Tax Ordinance, broken down by the 

taxes to which this information is 

related; 

 

Spółka przekazała w 2020 r. jedną informację 

o schematach podatkowych, o których mowa 

The company submitted in 2020 one 

information as mentioned in art. 86a § 1 pkt 
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w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

Informacja dotyczyła podatku dochodowego 

od osób prawnych. 

 
 

10 of Tax Code. Information concerned 

corporate income tax. 

 

3) informacje o: 

a) 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, 

3) the information on: 

a) transactions with related subjects 

within the meaning of Article 11a, 

paragraph 1, subparagraph 4, the value 

of which exceeds 5 per cent of the 

balance-sheet assets total as construed 

under the accounting provisions, as 

determined based on the recent 

approved financial statements of the 

company, including the subjects which 

are not tax residents of the Republic of 

Poland; 

 

Spółka w 2020 r. dokonała trzech transakcji z 

podmiotami powiązanymi, których wartość 

przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. 

Transakcje te dotyczyły: 
 sprzedaży wyrobów (dwie 

transakcje); 
 zakupu surowców. 

 

Informacja o transakcjach z podmiotami 

powiązanymi zawarta jest również w nocie do 

sprawozdania finansowego za 2020 r. 

 

In 2020 the Company made three 

transactions with  related entities, the value 

of which exceeds 5% of the balance-sheet 

assets. These transactions concerned: 

 sale of products (two transactions); 
 purchase of raw materials  

 

The information on transactions with related 

parties is also included in financial 

statement for 2020. 

b) 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, 

b) the taxpayer's planned or taken 

restructuring activities which could 

affect the amount of the taxpayer's tax 

obligations or the tax obligations of the 

related subjects within the meaning of 

Article 11a, paragraph 1 subparagraph 4; 

 

Brak  

 

None 

4) informacje o złożonych przez podatnika 

wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o 

której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji 

podatkowej, 

4) the information on the requests filed 

by the taxpayer for the issue of: 

a) general tax interpretation referred to in 

Article 14a, paragraph 1 of the Tax 

Ordinance; 

 

Brak 

 

None 

b) interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b 

Ordynacji podatkowej, 

b) the interpretation of the tax law 

provisions, as referred to in Article 14b 

of the Tax Ordinance; 

 



 

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SP. Z O.O. 

ul. Szklanych Domów 2 • 42-530 Dąbrowa Górnicza • Polska • www.saint-gobain-building-glass.pl 

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000092278   

Kapitał zakładowy: 335 075 400 PLN;  NIP 928-10-05-205 

 

   ODDZIAŁ GLASS W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

ul. Szklanych Domów 1 • 42-530 Dąbrowa Górnicza • Polska 

Centrala tel.:  +48 (32) 295 40 00   fax: +48 (32) 295 41 08 

Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego 

dotyczący podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

 

 

The Company submitted one application for 

a tax ruling concerning corporate income 

tax. 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

c) the binding rate information referred 

to in Article 42a of the Act on Goods and 

Services Tax; 

 

Brak 

 

None 

d) 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.116), 

d) the binding excise information 

referred to in Article 7d, paragraph 1 of 

the Act of 6 December 2008 on Excise 

Duty (Dziennik Ustaw 2020, items 722 

and 1747); 

 

Brak 

 

None 

5) 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 

5) the information concerning making 

tax settlements of the taxpayer in the 

territories or countries applying harmful 

tax competition indicated in the 

implementing acts issued under Article 

11j, paragraph 2 and under Article 23v, 

paragraph 2 of the Act of 26 July 1991 on 

Natural Persons' Income Tax and in the 

announcement of the minister 

competent for public finance issued 

under Article 86a, paragraph 10 of the 

Tax Ordinance 

 

Brak 

 

None 

 

 


