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Wykaz pojęć i skrótów 

 

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie: 

Skrót Opis 

Spółka, LG Energy Solution Wrocław LG Energy Solution Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Grupa LG 

Organ Zarządzający Zarząd Spółki  

Wyższe kierownictwo Osoby na stanowiskach od Managera (Kierownika) wzwyż  

KAS Krajowa Administracja Skarbowa 

  
  
  
  
  

 



 

4 

 

Wstęp  Niniejszy dokument opisuje strategię podatkową LG Energy Solution Wrocław przedstawiając w szczególności podejście 

Spółki do rozliczeń podatkowych i planowania podatkowego. Strategia uwzględnia założenia Grupy w powyższym 

zakresie, a także doprecyzowuje polityki i procedury przyjęte przez Grupę globalnie przy jednoczesnym wzięciu pod 

uwagę specyfiki działalności prowadzonej przez Spółkę. Strategia odzwierciedla wartości i zasady Grupy w zakresie 

biznesowym oraz podatkowym. 

Spółka we wszystkich obszarach działalności, w tym w kwestiach podatkowych, opiera się na wartościach uczciwości i 

transparentności, oraz na najlepszych praktykach rynkowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z 

najlepszym interesem pracowników, lokalnej społeczności oraz udziałowców. 

Każdy pracownik LG Energy Solution Wrocław zaangażowany bezpośrednio i pośrednio w rozliczenia podatkowe Spółki 

jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym dokumentem i do jego stosowania. Powyższy obowiązek obejmuje w 

szczególności Zarząd Spółki oraz Wyższe kierownictwo.  

Strategia znajduje zastosowanie wobec wszystkich podatków i opłat, które dotyczą Spółki. 

Kim jest Grupa 

LG  
Grupa LG jest wiodącą globalną firmą prowadzącą działalność produkcyjną w sektorze elektromobilności oraz 

elektronicznym. W skład Grupy wchodzi dominujący podmiot LG Energy Solution z siedzibą w Seulu w Korei 

Południowej oraz podmioty powiązane zlokalizowane w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Grupa jest jednym z liderów 

technologicznych w dziedzinie produkcji akumulatorów wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. 

Kim jest LG 

Energy Solution 

Wrocław 

LG Energy Solution Wrocław zajmuje się produkcją akumulatorów do samochodów elektrycznych, w tym wszystkich 

komponentów do nich – elektrod, ogniw i modułów oraz serwisem technicznym baterii. Zakład produkcyjny znajdujący 

się w Biskupicach Podgórnych jest jedynym tego typu zakładem Grupy w Europie. 

Wybrane obszary działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę podlegają szczególnym regulacjom lub 

koncesjonowaniu. Biorąc pod uwagę znaczenie regulowanych obszarów dla lokalnej społeczności oraz środowiska 

naturalnego, w celu zapewnienia zgodności z przepisami oraz wytycznymi podmiotów regulujących, Spółka traktuje 

obszary regulowane w sposób priorytetowy. W szczególności, Spółka stale rozwija i wdraża rozwiązania w zakresie 

zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego aby zapewnić zrównoważoną 

wartość dodaną zarówno klientom jak i całemu społeczeństwu. 
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Wizja i misja 

podatkowa oraz 

długoterminowe 

cele podatkowe 

Podstawową misją Spółki w zakresie podatków jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, 

wymogów regulacyjnych, zasad i norm, aby z uwzględnieniem dostępnych ulg i zwolnień podatkowych zapewnić 

odpowiednie opodatkowanie w Polsce. 

Spółka podejmuje decyzje przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy podatkowe. 

Spółka dąży do usprawniania procesów zarządzania, kontrolowania i rozliczania podatków umożliwiając prawidłową i 

terminową realizację obowiązków podatkowych. Cele te są ustalane z uwzględnieniem charakteru działalności Spółki, 

specyfiki branży produkcyjnej, a także rozmiaru prowadzonej działalności. 

W zakresie podatków, tak samo jak w zakresie produkcji, Spółka pragnie należeć do grona firm, które działają w sposób 

zrównoważony i odpowiedzialny, skutecznie korzystając z dostępnych zasobów. 

Pracownicy Spółki są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych, które mają 

zastosowanie do obszaru, za który odpowiadają, w tym przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Pracownicy 

są zobowiązani do postępowania zgodnie z wytycznymi grupowymi wskazanymi, m.in. w Kodeksie Etycznym 

określającym podstawowe wartości i zasady postępowania obowiązujące w całej Grupie LG w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa, unikania korupcji, przestrzegania praw człowieka i prawa pracy, podejmowania środków ostrożności 

w celu ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. 

Spółka oczekuje, że wskazane wartości oraz zasady będą drogowskazem dla wszystkich partnerów biznesowych, którzy 

będą postępowali zgodnie z nimi oraz będą egzekwować odpowiednie postawy we własnych łańcuchach dostaw. 

Dodatkowo, partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu postępowania dostawców oraz Polityki 

Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw określających m.in. zasady postępowania z zakresu kwestii społecznych, 

środowiskowych oraz zarządzania energią.  

Zaangażowanie 

organu 

zarządzającego 

w proces 

podejmowania 

decyzji z zakresu 

planowania 

Zarząd dostrzega znaczenie właściwego zarządzania sprawami podatkowymi oraz ryzykiem podatkowym, które może 

występować w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Zarząd przywiązuje wagę do prowadzenia spraw 

podatkowych zgodnie z przyjętą strategią. 

Zarząd rozumie znaczenie przestrzegania przepisów podatkowych oraz sposób, w jaki ten cel jest osiągany poprzez 

wewnętrzne procesy, procedury i stosowanie najlepszych praktyk. 

Zarząd angażuje się w kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi poprzez nadzór nad przestrzeganiem procesów 

obowiązujących w Spółce oraz nadzór nad pracownikami sporządzającymi rozliczenia podatkowe. Członek Zarządu 

https://www.lgensol.com/assets/file/lg_code_of_ethics_polish.pdf
https://www.lgensol.com/assets/file/2021_LGES_Code_of_Conduct_for_Suppliers.pdf
https://www.lgensol.com/assets/file/2021_LGES_Code_of_Conduct_for_Suppliers.pdf
https://www.lgensol.com/assets/file/2021_LGES_Responsible_Sourcing_Policy.pdf
https://www.lgensol.com/assets/file/2021_LGES_Responsible_Sourcing_Policy.pdf
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podatkowego odpowiedzialny za sprawy finansowe bierze udział w konsultowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie kluczowych 

spraw mogących wiązać się z istotnym dla Spółki ryzykiem podatkowym. 

Szczegółowy zakres zaangażowania Członków Zarządu w sprawy podatkowe Spółki został opisany w Ładzie Podatkowym 

LG Energy Solution Wrocław. 

Zapewnienie 

zgodności z 

przepisami 

prawa 

podatkowego 

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych Spółki oparte są na przepisach podatkowych, wytycznych 

grupowych oraz powszechnie przyjętych dobrych praktykach w tym zakresie. Wśród podstawowych zasad postępowania 

Spółki w sprawach podatkowych należy wymienić: 

1. Przestrzeganie przez Spółkę obowiązków podatkowych. Spółka dąży do dotrzymania terminów określonych w 

przepisach podatkowych dotyczących składania deklaracji podatkowych oraz zapłaty podatków i wszelkich innych 

zobowiązań o charakterze podatkowym. 

2. Niepodejmowanie przez Spółkę działań, które mogłyby prowadzić do unikania i uchylania się od opodatkowania. 

3. Współpracę z organami podatkowymi poprzez pełne i rzetelne przekazywanie wszelkich informacji i 

dokumentacji podatkowych wymaganych przez wspomniane organy oraz przez inne organy regulacyjne w 

wymaganych terminach. 

4. Zapewnienie, że działania Spółki, które mogą wywoływać skutki podatkowe, są podejmowane w oparciu o względy 

ekonomiczne i biznesowe. 

5. Ograniczanie ryzyka podatkowego poprzez dokładną analizę działalności Spółki oraz jej wpływu na kwestie 

podatkowe. Spółka podejmuje decyzje w sprawach podatkowych z założeniem minimalizacji ryzyka podatkowego. 

6. Przestrzeganie obowiązków podatkowych związanych z transakcjami między podmiotami powiązanymi, poprzez 

utrzymywanie odpowiedzialnej polityki cen transferowych zgodnej z zasadą ceny rynkowej.  

7. Weryfikowanie kontrahentów w celu ograniczenia ryzyka zawierania transakcji z podmiotami biorącymi udział w 

procesie unikania opodatkowania lub wyłudzeń podatkowych. 

8. Zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu transakcji z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach 

uznawanych za raje podatkowe lub na terytoriach o niskim lub zerowym opodatkowaniu. 

9. Aktywne monitorowanie przepisów prawa podatkowego pod kątem prawnie dostępnych i dozwolonych ulg i 

zwolnień podatkowych celem ich wykorzystania w bieżącej działalności.  
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Zasady postępowania w sprawach podatkowych są spójne i zharmonizowane z wartościami, którymi kieruje się Spółka 

oraz jej pracownicy podczas realizacji strategii i celów biznesowych. 

W celu ujednolicenia zasad postępowania w sprawach podatkowych oraz zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Spółka korzysta również ze wsparcia Grupy. Zaangażowanie Grupy w kwestie podatkowe Spółki ma na 

celu usprawnienie obsługi najbardziej tego wymagających transakcji i zagadnień oraz zapewnienie spójności podejścia 

do kwestii podatkowych w całej Grupie.  

Ogólne 

podejście do 

ryzyka 

podatkowego  

Spółka podejmuje działania mające na celu identyfikację ryzyka podatkowego poprzez odpowiednie kontrole i 

monitorowanie, a następnie jego eliminację lub ograniczenie. Ocena poziomu ryzyka dokonywana jest na podstawie 

wewnętrznej wiedzy eksperckiej oraz wsparcia udzielanego przez firmy doradcze. Spółka realizując założone cele 

podatkowe w zakresie ograniczania ryzyka podatkowego uwzględnia przepisy podatkowe, praktykę oraz podejście 

organów podatkowych do danego zagadnienia. 

Spółka, dbając o zapewnienie należytej staranności w swoich rozliczeniach podatkowych oraz minimalizację 

potencjalnego ryzyka podatkowego monitoruje podejście organów podatkowych do istotnych dla Spółki kwestii, śledzi 

procesy legislacyjne oraz posiada odpowiednie procesy mające na celu właściwą realizację obowiązków podatkowych.  

Złożoność i zmienność przepisów prawa podatkowego oraz linii interpretacyjnej i orzeczniczej mogą stwarzać ryzyko, iż 

stanowisko Spółki nie zawsze będzie w pełni zgodne z wykładnią przepisów przyjmowaną przez organy podatkowe i sądy. 

W przypadku wątpliwości, Spółka argumentuje swoje stanowisko analizując treść przepisów prawa, przy uwzględnieniu 

celu do jakiego dążył ustawodawca wprowadzając dane normy prawne. W przypadku niejednoznacznych kwestii, Spółka 

potwierdza i zabezpiecza swoje stanowisko poprzez uzyskanie opinii od zewnętrznych doradców podatkowych oraz 

indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. 

LG Energy Solution Wrocław zatrudnia stałą kadrę wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wymagane 

umiejętności i kompetencje, a także zapewnione wsparcie, aby skutecznie i we właściwy sposób wykonywać przydzielone 

im zadania. Spółka dba również o to, aby pracownicy zaangażowani w proces rozliczeń podatkowych byli merytorycznie 

przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Pracownikom zapewnia się możliwość udziału w stosownych 

szkoleniach oraz samodzielnego dokształcania, co z kolei przekłada się na skuteczniejsze identyfikowanie oraz 

zarządzanie ryzykami podatkowymi w Spółce. 
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Zasady 

współpracy z 

organami 

podatkowymi 

Przejrzystość i zaufanie są wpisane w zasady biznesowe i kulturę organizacyjną LG Energy Solution Wrocław, a zatem 

odgrywają istotną rolę w sposobie, w jaki Spółka angażuje się w kontakty z organami podatkowymi.  

Spółka dba o dobrą współpracę z organami podatkowymi i dąży do utrzymania z nimi pozytywnych relacji. Spółka 

prowadzi aktywny oraz konstruktywny dialog i transparentną współpracę z organami administracji skarbowej w celu 

rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów i wątpliwości. Wszystkie wnioski o informacje i wezwania otrzymane od 

organów podatkowych są przetwarzane terminowo, z zachowaną należytą dokładnością i starannością.  

Zasady dotyczące kontaktów Spółki z organami administracji skarbowej zostały spisane w Ładzie Podatkowym LG 

Energy Solution Wrocław.  

Raportowanie 

podatkowe, 

składanie 

deklaracji, 

strategia 

płatności 

zobowiązań 

podatkowych 

W swojej działalności Spółka koncentruje się na rzetelnym raportowaniu i przestrzeganiu przepisów, w tym na 

terminowym składaniu deklaracji, formularzy i informacji podatkowych oraz dotrzymywaniu terminów płatności 

podatków. Spółka dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były kompletne, aktualne i zrozumiałe.  

Szczegółowe obowiązki w tym zakresie określone w Ładzie Podatkowym LG Energy Solution Wrocław oraz innych 

dokumentach wewnętrznych Spółki dotyczących m.in. podziału ról, zadań i odpowiedzialności między pracowników 

zespołu podatkowego.  

Kontrola i 

monitorowanie 

Kontrola i monitorowanie procesów oraz rozliczeń podatkowych są istotnymi elementami zapewniającymi zgodność 

rozliczeń podatkowych z przepisami podatkowymi. Wyniki przeprowadzanych kontroli oraz weryfikacji są analizowane i 

implementowane w celu poprawy efektywności i spójności procesów oraz rozliczeń podatkowych. 

Spółka korzysta ze wsparcia firm doradczych i audytowych w celu weryfikacji zgodności rozliczeń podatkowych z 

przepisami. W szczególności, wybrane elementy rozliczeń podatkowych wskazane przez Spółkę są konsultowane z 

zewnętrznymi doradcami podatkowymi. 

Spółka zachęca pracowników i partnerów biznesowych, a także wszystkie osoby posiadające odpowiednią wiedzę, do 

przekazywania informacji o wszelkich dostrzeżonych przypadkach niewłaściwego postępowania. Szczegółowe informacje 

w tym zakresie są wskazane w Grupowych Wytycznych Zgodności.  

https://www.lgensol.com/assets/file/ComplianceGuidelines_ENG.pdf
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Outsourcing Dążąc do centralizacji, spójności i efektywności wykonywanych funkcji zadania z zakresu spraw podatkowych mogą 

zostać przez Spółkę zlecone do podmiotów zewnętrznych. Nie zwalnia to jednak Spółki z obowiązku stosowania zasad 

postępowania wskazanych w niniejszym dokumencie oraz innych dokumentach wiążących Spółkę w ramach Grupy. 

Zlecenie do zewnętrznych dostawców usług wybranych elementów funkcji i zadań z zakresu kwestii podatkowych ma 

przede wszystkim na celu zapewnienie zgodności rozliczeń podatkowych z przepisami podatkowymi oraz zabezpieczenia 

stabilności wykonywanych procesów. Zewnętrzny dostawca usług jest zobowiązany zapewnić obsługę przez personel 

dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie świadczonych usług. 

Zasady współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie outsourcingu elementów funkcji podatkowej są każdorazowo 

określane w pisemnej umowie pomiędzy Spółką i dostawcą usług. 

Zasady rewizji 

Strategii 

podatkowej 

Strategia podatkowa podlega corocznemu przeglądowi, podczas którego następuje weryfikacja aktualności strategii w 

stosunku do zmian zachodzących w Spółce oraz w jej otoczeniu, a także jej odpowiednie dostosowanie do 

zidentyfikowanych zmian. 

Za przegląd i aktualizację Strategii odpowiedzialny jest Dział Podatkowy LG Energy Solution Wrocław. 

Wszelkie zmiany w treści strategii podatkowej wymagają akceptacji Zarządu Spółki, który monitoruje i kontroluje 

realizację niniejszego dokumentu, biorąc pod uwagę jego przydatność i skuteczność w zapewnieniu poprawności 

rozliczeń podatkowych. 

 

 

 


