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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 
 

Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Bridgestone Europe przez art. 27c ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Bridgestone Europe należy do międzynarodowej grupy Bridgestone, wiodącego producenta opon klasy 

premium oraz dostawcy rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności. 

 

Grupa Bridgestone zapewnia pracownikom wskazówki postępowania, poprzez wprowadzone zbiory zasad, 

polityki, procedury oraz kontrole wewnętrzne. Grupa Bridgestone regularnie dokonuje przeglądu 

istniejących procesów w celu zapewnienia, że narzędzia te są skuteczne i działają zgodnie z przeznaczeniem. 

 

W szczególności, w roku 2017 grupa Bridgestone wprowadziła udoskonalone globalne zobowiązanie 

względem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – „Nasz Sposób Postępowania” – który skupia się 

na trzech priorytetowych obszarach: mobilność, ludzie i środowisko. Nasz Sposób Postępowania obejmuje 

również podstawy zarządzania – zasady dotyczące administracji, zgodności i zachowania, które zapewniają, 

że Bridgestone będzie działać zgodnie z poziomem uczciwości, oczekiwanym od firmy o globalnych 

charakterze. Razem obszary priorytetowe i podstawy zarządzania podkreślają nasze zaangażowanie 

w uczciwe działanie, przejrzystość i etykę przy dostarczaniu produktów i usług najwyższej jakości. 

 

Zgodnie z Naszym Sposobem Postępowania, wszyscy pracownicy Bridgestone są zobowiązani do 

przestrzegania prawa podatkowego. Bridgestone zabrania implementowania wszelkiego rodzaju 

schematów biznesowych, które mogą być niezgodne z prawem podatkowym. Ponadto, Nasz Sposób 

Postępowania zawiera oczekiwanie co do rzetelności dokumentacji finansowej firmy. Fałszywe lub 

wprowadzające w błąd wpisy w dokumentach księgowych lub sprawozdawczych są niedozwolone. 

Wymagana jest zgodność z ogólnie przejętymi zasadami rachunkowości.  

 

Te wspomniane wyżej zasady mają również odzwierciedlenie w naszej strategii podatkowej. Wszelkie 

decyzje podejmowane są przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy 

podatkowe. Jak w przypadku każdego innego wydatku biznesowego, staramy się również zarządzać 

naszymi kosztami podatkowymi. W związku z tym identyfikujemy zwolnienia oraz odliczenia podatkowe, 

które są wprowadzane przez władze podatkowe celem wsparcia działalności gospodarczej przedsiębiorstw. 

Jeśli decydujemy się reagować na zwolnienia i odliczenia podatkowe oferowane przez władze podatkowe 

to staramy się uzyskać poradę prawną celem ustalenia, czy są one w zgodnie z naszym podejściem do 

działalności gospodarczej. 

 

Bridgestone Europe nie angażowała się, nie angażuje i nie będzie się angażować w sztuczne konstrukcje 

tworzone w celu zmniejszenia rzeczywistych ciężarów podatkowych i nie uczestniczyła, nie uczestniczy 



oraz nie będzie uczestniczyć w sztucznych konstrukcjach podatkowych pozbawionych ekonomicznego 

uzasadnienia. 

 

Bridgestone Europe nie wystąpiła z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie 

umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

 

Nasza współpraca z Krajową Administracją Skarbową jest zawsze oparta na uczciwej i przejrzystej 

komunikacji jako część naszego etycznego zachowania. Pracownicy nie mogą wprowadzać w błąd żadnej 

strony. Wszelka komunikacja musi być oparta o rzetelne wyjaśnienie wszelkich kwestii z Krajową 

Administracją Skarbową mając szczególnie na uwadze unikanie wszelkich nieporozumień,  

czy wprowadzania w błąd. 

 

Pracownicy są zobowiązani do postępowania z szacunkiem, uczciwością, bezstronnością oraz dbałością 

w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz dążyć do eliminowania wszelkich przejawów 

dyskredytowania podmiotów z grupy Bridgestone swoim zachowaniem. 

 

Bridgestone Europe płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaca podatki lokalne. Ma świadomość, że 

opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca 

i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa. 

 

Bridgestone Europe podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz 

terminowej zapłaty wszelkich należności publicznoprawnych, w szczególności: 

✓ przygotowuje oraz wysyła JPK_V7M jak również reguluje terminowo wszelkie zobowiązania 

wynikające z tego tytułu; 

✓ dokonuje płatności miesięcznych zaliczeń na podatek dochodowy od osób prawnych; 

✓ pełni funkcje płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i dokonuje ich 

terminowych płatności; 

✓ dokonuje płatności podatków lokalnych w ustawowych terminach; 

✓ monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek, raportuje 

przedmiotowe transakcja zgodnie z przepisami prawa. 

 

W 2021 roku Bridgestone Europe nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

W 2021 roku Bridgestone Europe nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

W 2021 roku Bridgestone Europe nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

 



W 2021 roku Bridgestone Europe nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, 

o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

W 2021 roku Bridgestone Europe nie występowała z wnioskami o wydanie wiążącej informacji akcyzowej,  

o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

 

W 2021 roku Bridgestone Europe nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, o których mowa 

w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji 

o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

W 2021 roku Bridgestone Europe nie dokonała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie  art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra 

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

 

W 2021 roku Bridgestone Europe realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi  

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość 

przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego jednostki, w tym podmiotami 

niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

Kontrahent Kraj 

Wartość transakcji 

Rodzaj transakcji Pozycje 
kosztowe 

Pozycje 

przychodowe 

Bridgestone Europe NV/SA BE 473 615 147 PLN  
Zakup towarów handlowych 

(opon) 

Bridgestone Europe NV/SA BE  16 119 855 PLN Świadczenie usług back office 

 


