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1. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie
Spółka stosuje wszystkie obowiązujące standardy postępowania w sprawach podatkowych,
odpowiedzialnie podchodzi do kwestii prawidłowego i terminowego wywiązywania się
z ciążących na niej obowiązków podatnika i płatnika, działając zawsze zgodnie z obowiązującymi
regulacjami podatkowymi oraz ustaloną praktyką.
Prowadzimy dokumentację rozliczeń podatkowych oraz składanych do organów deklaracji
i informacji podatkowych.
Mamy szereg regulacji wewnętrznych, które są gwarantem rzetelnego wywiązywania się
z obowiązku bycia odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym działającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokładamy wszelkich starań aby budować świadomość podatkową wśród wszystkich
pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków.
Dochowujemy należytej staranności planując i wykonując nasze działania. Są one weryfikowane
przez najlepszych specjalistów podatkowych i rachunkowych na rynku.
Nasze księgi są audytowane co kwartał, roczne sprawozdanie finansowe za 2020 zostało
zatwierdzone przez PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Audyt Sp. k. bez zastrzeżeń. Mamy wprowadzony i kwartalnie sprawdzany przez jedną
z największych spółek audytorskich system kontroli wewnętrznej J-Sox.
Przed wielu laty wprowadziliśmy w całej grupie Toyota Tsusho kodeks wartości Code of Conduct
& Ethics (COCE).
2. Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Dla Oddziału dobra współpracy z organami podatkowymi jest sprawą bardzo istotną. Jesteśmy
nastawieni na transparentność i efektywną kooperację w celu pełnego i możliwe szybkiego
załatwienia spraw. Konstruktywnie budujemy relację ze wszystkimi organami państwowymi
i samorządowymi. W razie zaistnienia potrzeby, opiniujemy działania organów oraz planowane
zmiany przepisów.
Spółka, w roku 2020, nie podjęła ustalonych prawem dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej. W szczególności nie zawarła umowy o współdziałaniu, nie
była stroną uprzedniego porozumienia cenowego, nie uzyskała opinii zabezpieczających przed
zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.
3. Informacja o realizowanych obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych,
podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego. Jesteśmy płatnikiem podatku dochodowego od
osób fizycznych, uiszczamy opłaty celne, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty
skarbowe.
Spółka wywiązuje się ze wszystkich obowiązków podatkowych zgodnie zobowiązującymi
przepisami, terminowo i z zachowaniem należytej staranności.

4. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych
Oddział nie przekazał w 2020 roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych.
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5. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość
zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
Spółka nie planowała, nie planuje oraz nie podjęła działań restrukturyzacyjnych w 2020 roku.
6. Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
W 2020 roku oddział zawarł tego typu transakcje z poniższymi podmiotami:
• Toyota Tsusho Africa (Pty) Ltd (RPA) – sprzedaż części samochodowych
• TOYOTA TSUSHO CORPORATION (Japonia) – zakup maszyn produkcyjnych
• POLAND SMELTING TECHNOLOGIES – zakup aluminium
• Toyotsu Machinery Corporation (Japonia) – zakup części zamiennych do maszyn i części
samochodowych
7. Interpretacje ogólne
Podatnik nie składał wniosków o interpretację ogólną.

8. Interpretacje indywidualne
Podatnik nie składał wniosków o interpretację indywidualną.
9. Wiążąca informacja akcyzowa
Podatnik nie składał wniosków o informację akcyzową.
10. Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, na podstawie 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 2020 r. Spółka nie była podatnikiem, nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
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