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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. 

 

 

Na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j) 

Signify Poland Sp. z o.o. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację o 

realizowanej strategii podatkowej. 

 

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym (NIP: 5272707130).  Właściwym urzędem 

skarbowym dla Spółki od 1 stycznia 2021 r. jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w 

Warszawie, zajmujący się największymi podatnikami w Polsce. 

 

Spółka terminowo realizuje swoje obowiązki dotyczące płatności zobowiązań podatkowych, co 

potwierdza najbardziej aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, wystawione w dniu 

12 września 2022 r. przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w 

Warszawie. 

 

Wyciąg ze strategii podatkowej Signify, obejmującej również Spółkę: 

 

„Nasz wzrost w kierunku zrównoważonego rozwoju jest napędzany przez hasło "Brighter Lives, 

Better World".  Oprócz odgrywania wiodącej roli w dostarczaniu światu lepszych rozwiązań 

oświetleniowych, chcemy również pomóc w zapewnieniu bardziej zrównoważonej przyszłości.  

Poprawiamy jakość życia, dostarczając światło, które tworzy bezpieczniejsze i bardziej przyjazne 

dla mieszkańców miasta, sprzyja wzrostowi produkcji żywności i łagodzi ubóstwo związane z 

oświetleniem. Zapewnienie bardziej zrównoważonej przyszłości wiąże się również z płaceniem 

odpowiedniej kwoty podatku, we właściwym miejscu i czasie.  Płacone podatki są ważną częścią 

wkładu w lokalne gospodarki i wspierają rozwój wielu krajów, w których działamy.  Bycie 

odpowiedzialnym podatnikiem jest zgodne z naszym celem, strategią biznesową i Kodeksem 



 

 

 

 

Uczciwych Praktyk.  Uczciwe działanie oznacza dokonywanie właściwych wyborów w obliczu 

dylematów etycznych, także w dziedzinie podatków.” 

 

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procedurach podatkowych 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

• Standardowa Procedura Operacyjna – CIT – analiza kosztów ver. 6.0; 

• Standardowa Procedura Operacyjna – Podatek u źródła – analiza. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

• Główny_Kalendarz_Płacowy_Signify_2021; 

• Miesięczne zaliczki PIT 

• Roczny PIT za 2021 - zadania; 

• Harmonogram PIT_RMUA 2021; 

• Signify Poland Plan Działań związanych z końcem roku 2021/2022 

 

Podatek od towarów i usług 

 

• Proces raportowania podatku VAT 

• Miesięczny kalendarz obowiązków rozliczniowych VAT 

 

2. Informacje o schematach podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej 

 

W 2021 roku nie wystąpiły transakcje będące schematami podatkowymi podlegającymi 

raportowaniu, dlatego też Spółka nie przekazała informacji o przedmiotowych schematach 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 

5% sumy bilansowej 

 

Transakcje zakupowe 

Kontrahent Rodzaj transakcji Wartość (tys. PLN) 

Signify Netherlands B.V. Zakup Towarów 5 177 148 

 

Transakcje sprzedażowe 

Kontrahent Rodzaj transakcji Wartość (tys. PLN) 

Signify Netherlands B.V. Sprzedaż Towarów 3 070 993 

Signify GmbH Sprzedaż Towarów 1 077 379 

Signify Denmark A/S Sprzedaż Towarów 241 793 

Signify France SA Sprzedaż Towarów 230 391 

 

Signify Commercial Romania 

S.R.L 

Sprzedaż Towarów 211 395 

Signify Switzerland AG Sprzedaż Towarów 196 783 

 

4. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych 

 

Spółka nie podejmowała i nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych. 

 

5. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej, 

wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej 

 

W 2021 roku Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowej, 

wiążącej informacji stawkowej oraz wiązącej informacji akcyzowej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Informacje o rozliczeniach podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

 

Spółka nie dokonuje żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową.  Tak jak zaznaczono na początku, Spółka jedyną rezydencję 

podatkową posiada w Polsce. 

 

 

 

Signify Poland Sp. z o.o. 


