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INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY OD 01.04.2020-31.03.2021 

Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce jest polskim oddziałem zagranicznego podmiotu Panasonic 
Marketing Europe GmbH z siedzibą w Niemczech [dalej: Oddział]. Należą one do międzynarodowej grupy kapitałowej Panasonic, na czele której stoi 
Panasonic Corporation w Japonii [dalej: Grupa Panasonic]. 

Od każdej jednostki biznesowej oraz pracownika Grupy Panasonic oczekuje się przestrzegania Grupowej Zasadniczej Filozofii Biznesowej oraz Kodeksu 
Postępowania, które podkreślają takie wartości jak rzetelność i uczciwość a także grupową misję wnoszenia wkładu do społeczeństwa oraz polityką 
prowadzenia działalności gospodarczej w sposób uczciwy, zgodny z prawem i według najwyższych etycznych standardów. Kwestie podatkowe Grupy 
Panasonic zarządzane są zgodnie z tymi wartościami i zasadami. Dotyczy to także działalności Oddziału.  

Konsekwentnie, działalność Oddziału prowadzona jest w sposób nieuznający jakiegokolwiek ryzyka podatkowego i tym samym poddana restrykcyjnemu 
zarządzaniu podatkowemu. Jakiekolwiek nielegalne działania zmierzające do obniżenia zobowiązań podatkowych jest traktowane jako nieuczciwe  
i nietolerowane. Jakiekolwiek działania gospodarcze podejmowane przez Grupę Panasonic są podejmowane z ekonomicznym uzasadnieniem. Cele 
biznesowe są podstawowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji gospodarczych.    

Odpowiednio wdrożone przez Oddział procesy związane z obsługą obiegu dokumentów, w szczególności akceptacji faktur mają na celu zagwarantowanie 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie jego rozliczeń podatkowych. Oddział wdrożył właściwe mechanizmy oraz narzędzia pozwalające na 
weryfikację kontrahentów w zakresie wymaganym przez polskie przepisy prawa podatkowego, pozwalające na ograniczenie ryzyka zaniżenia zobowiązań 
podatkowych. 

Za zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa odpowiedzialny jest Kierownik Oddziału oraz osoba pełniąca 
funkcję Dyrektora Finansowego. Dyrektor Finansowy nadzoruje bezpośrednio pracę zespołu księgowego. Dyrektor Finansowy nadzoruje właściwe ujęcie 
w księgach rachunkowych Oddziału poszczególnych operacji gospodarczych i ich odpowiednią klasyfikację dla celów podatkowych. Przyjęte przez Oddział 
zasady biznesowe zakładają możliwość natychmiastowej identyfikacji i raportowania wszystkich najważniejszych zdarzeń podatkowych oraz aktualizacji 
rutynowych czynności Oddziału, w szczególności: 

 w zakresie zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych; 
 w zakresie zobowiązań w podatku od towarów u usług, a także innych podatków pośrednich ciążących na Oddziale; 
 w zakresie zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych; 
 realizacji obowiązków w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej; 
 monitorowania zmian w przepisach polskiego prawa podatkowego; 
 określania i wdrażania wewnętrznych zasad i procedur rachunkowych i podatkowych. 

Oddział zapewnia osobom zaangażowanym w proces wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego dostęp do narzędzi oraz 
źródeł fachowej informacji w zakresie, specjalistycznych szkoleń oraz pomocy specjalistów. Oddział w celu zapewnienia prawidłowości realizacji 



Panasonic 
 

Panasonic Marketing Europe GmbH 
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Oddział w Polsce 
Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 

Tel. +48 22 338 11 00, Fax +48 22 338 12 00 
http://www.panasonic.pl 

Panasonic 
 

KRS: 352843, Nr VAT: 107-00-16-099, REGON: 142346837 
NUMER BDO 000019605 KONTO: 30124010661111000000010373, BANK PKO SA V ODDZIAŁ W WARSZAWIE 

 
 

zobowiązań podatkowych (w tym prawidłowego i rzetelnego raportowania obowiązków podatkowych) korzysta także z dedykowanych do tego celu 
narzędzi informatycznych.  

Oddział opracował i wdrożył właściwe procedury zmierzające do wczesnego identyfikowania zdarzeń, które mogą być uznane za uzgodnienie w rozumieniu 
art. 86a §1 pkt 16 Ordynacji podatkowej oraz oceny czy spełniają one przesłanki dla uznania ich za schematy podatkowe podlegające raportowaniu do 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

Powyżej podjęte działania zmierzają do zapewnienia w szczególności: 

 zgodności polityki podatkowej Oddziału ze strategią podatkową całej grupy kapitałowej 
 stworzenia jasnego i przejrzystego podziału obowiązków i zadań w zakresie zapewnienia prawidłowości realizacji zobowiązań podatkowych, 
 szybkiej identyfikacji i zarządzania jakimkolwiek ryzykiem podatkowym, na jakie Oddział może zostać narażony, 
 zagwarantowanie, że działalność Oddziału prowadzona jest w sposób całkowicie zgodny z przepisami krajowego i międzynarodowego prawa 

podatkowego, w tym w zakresie terminowego i prawidłowego składania deklaracji podatkowych, 
 zaangażowania innych komórek biznesowych Oddziału w odniesieniu do zapewnienia realizacji podatkowych obowiązków raportowych. 

Oddział nie stosuje dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Niemniej jednak celem Oddziału, jak i całej Grupy 
Panasonic, jest prowadzenie działalności w sposób otwarty, przejrzysty i oparty o profesjonalną relację ze wszystkimi lokalnymi organami podatkowymi.   

 

Oddział jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od dochodów osiąganych na terytorium Polski. Oddział nie korzysta ze 
zwolnień podmiotowych w podatku dochodowym. Oddział w odniesieniu do okresu objętego niniejszym sprawozdaniem nie posiada zaległości podatkowych 
oraz w terminie składał wymagane przez przepisy prawa podatkowego zeznania i informacje podatkowe w tym zakresie. 

Oddział jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oddział nie korzysta ze zwolnień podmiotowych w tym podatku.  Oddział w odniesieniu 
do okresu objętego niniejszym sprawozdaniem nie posiada zaległości podatkowych oraz w terminie składał wymagane przez przepisy prawa podatkowego 
zeznania i informacje podatkowe w tym zakresie. 

Oddział jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych na rzecz jej pracowników i innych osób należności,  
o których mowa w art. 12 i 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oddział w odniesieniu do okresu objętego 
niniejszym sprawozdaniem nie posiada zaległości podatkowych oraz w terminie składał wymagane przez przepisy prawa podatkowego zeznania  
i informacje podatkowe w tym zakresie. 
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W roku podatkowym objętych niniejszym sprawozdaniem Oddział nie dokonywał czynności, które mogłyby zostać sklasyfikowane jako schematy 
podatkowe, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział dokonywała następujących operacji z podmiotami powiązanymi: 

 

    Przychody ze sprzedaży Inne przychody  Odsetki 
Panasonic Corporation                       -                     503                        -  

Panasonic Corporation Appliances Co                       -                     121                        -  

Panasonic Europe B.V.                       -                     387                        -  

Panasonic Marketing Europe GmbH,  Oddział Finlandia                       -                      44                        -  

Panasonic System Communiction                       -                  2 546                        -  

Panasonic Marketing Europe GmbH,  Oddział Czechy                       -                  1 816                        -  

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden, Niemcy                       -                30 605                        -  

Panasonic Customer Services Europe                       -                  2 346                        -  

Panasonic Energy Europe N.V.                       -                  1 762                        -  

Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział Francja                       -                        1                        -  

Panasonic Italia  - branch office o                       -                      54                        -  

Panasonic Nordic, filial till Panasonic                       -                     166                        -  

Panasonic Denmark, filial af Panasonic                       -                      37                        -  

Panasonic Norway, Branch of Panasonic                       -                     156                        -  

Panasonic Business Support Europe                       -                  3 133                        -  

Panasonic Global Treasury Center B.V.                       -                        -                      208 

PBSEU GmbH UK Branch                       -                        1                        -  

Panasonic Energy Poland S.A.                       2                       -                         -   
                          2               43 678                     208  

    Zakupy materiałów i towarów Zakupy usług 
Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden, Niemcy              310 155                    261 
Panasonic Customer Services Europe                 3 038                 2 526 
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Panasonic Marketing Europe GmbH,  Oddział Czechy                 3 476                       -  
Panasonic Corporation , Head Office, Osaka, Japonia                       -                     148 
Panasonic Corporation, Appliances Company, Kasatsu, Japonia                       -                        3 
Relo Panasonic Excel International, Osaka, Japonia                       -                      77 
Panasonic Europe B.V.                        -                     252 
Panasonic Europe B.V. branch Germany                       6                       -  
Panasonic Businness Support Europe GB                       -                      45 
Panasonic Businness Support Europe                        -                  5 274 
Panasonic Electric Works                       -                     280 
Panasonic Corp Connected Solutions                       -                        2 
Panasonic Insurance Services Japan                       -                        2 
Panasonic Energy Europe N.V.                       -                      70 

                  316 675                 8 940 

 

W roku 2020 Oddział nie brał udziału w jakichkolwiek działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych, 
jak również zobowiązań podatkowych podmiotów z nim powiązanych. Oddział nie posiada wiedzy na temat żadnych działań restrukturyzacyjnych, jakie 
mogłyby mieć miejsce w najbliższym czasie i które mogłyby mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych, jak również zobowiązań podatkowych 
podmiotów z nim powiązanych.  

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a 
§ 1 Ordynacji podatkowej. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział nie występował z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa 
w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d 
ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.  

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział nie występował z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 
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W roku objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział nie występował z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej. 

 

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem Oddział nie dokonywał transakcji z podmiotem z siedzibą 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.  

 

 


