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Informacje ogólne
Grupa Nowy Styl

Informacje o Grupie

Spółka jest członkiem Grupy Nowy Styl (dalej również: „Grupa”)
europejskiego lidera w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych
dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Unikatowy
model biznesowy Grupy pozwala dostarczać klientom usługę
wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb
klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki
doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda
oferta jest „szyta na miarę”.

Grupa posiada własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą
showroomy w 33 miastach (m.in. w Warszawie, Düsseldorfie,
Monachium, Amsterdamie, Bratysławie, Zurychu, Moskwie) a lokalne
struktury sprzedaży w 19 krajach na świecie (na wszystkich
najważniejszych rynkach europejskich oraz na Bliskim Wschodzie).
Obecnie Grupa Nowy Styl jest wiodącym producentem mebli w Europie.

Cel niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje o strategii podatkowej* (dalej:
„Informacja”) realizowanej przez Nowy Styl sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub
„Nowy Styl”) w roku podatkowym rozpoczętym 1 stycznia 2020 r.
a zakończonym 31 grudnia 2020 r. (dalej: „Rok Podatkowy 2020”).

*Publikacja niniejszej Informacji stanowi realizację przez Spółkę obowiązku dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”).
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Informacje ogólne
Nowy Styl sp. z o.o.

5

Informacje o Spółce

Nowy Styl sp. z o.o. pełni w ramach Grupy Nowy Styl rolę centralnego
przedsiębiorcy, odpowiadającego za rozwój, zarządzanie i aktualizowanie
strategii Grupy. Nowy Styl odpowiada także za zarządzanie i realizację
funkcji B+R, wprowadzanie nowych produktów na rynek, zarządzanie
i ustalanie strategii marketingowej i sprzedażowej.

Nowy Styl podejmuje kluczowe decyzje odnośnie planowania produkcji,
zakupu głównych surowców i materiałów, tworzenia strategii cenowych
dla poszczególnych produktów i rynków. Dodatkowo funkcje pełnione
przez Nowy Styl obejmują optymalizację łańcucha dostaw, wdrażanie
dobrych praktyk w zakresie marketingu sprzedaży, innowacji.

Poza pełnieniem ww. strategicznych funkcji Nowy Styl sp. z o.o. prowadzi
również działalność produkcyjną na terenie kompleksu produkcyjnego
w miejscowości Warzyce (wieś bezpośrednio granicząca z miastem Jasło,
powiat Jasielski) oraz w jednostce pomocniczej (produkcja elementów
z drewna) w miejscowości Rzepedź (gmina Komańcza, powiat sanocki).

Udział kluczowych rynków w sprzedaży Grupy Nowy Styl

33%

10%

9%
8%

8%

2%
2%
2%

26% Niemcy

Holandia

Polska

Francja

Szwajcaria

Austria

Wielka Brytania

Bliski Wschód

Pozostałe Rynki



Informacje ogólne
Ogólny zarys strategii podatkowej oraz biznesowej Spółki

6

Ogólny zarys strategii podatkowej

Nowy Styl budując relacje wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz kształtując
swój rozwój działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wewnętrznymi procedurami oraz
ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi.

Powyższe zasady postępowania znajdują odzwierciedlenie w realizowanej
przez Spółkę strategii podatkowej. W związku z tym, wywiązywanie się
z obowiązków wynikających z regulacji prawa krajowego
i międzynarodowego – w szczególności w odniesieniu do przepisów
prawa podatkowego – jest zagadnieniem o pierwszorzędnym znaczeniu
dla Nowego Stylu.

Spółka zwraca szczególną uwagę na ograniczenie ryzyka podatkowego
poprzez minimalizację wątpliwości odnośnie do interpretacji przepisów
oraz podejścia właściwych organów podatkowych i nie podejmuje działań
które nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Spółka
identyfikuje oraz wypełnia wszystkie ciążące na niej obowiązki wynikające
z ustaw podatkowych w wymaganym przez prawo terminie.
Równocześnie, Spółka korzysta z dostępnych i przewidzianych prawem
ulg i zachęt podatkowych.

Ambicja

Strategia biznesowa i polityka zrównoważonego rozwoju

Głównym założeniem strategii Nowego Stylu jest połączenie rozwoju
organicznego z akwizycjami spółek, których portfolio poszerza ofertę
i pozwala rozwinąć działalność w nowych sektorach.

Niezwykle istotną kwestią jest coraz większy nacisk, który Nowy Styl
kładzie na aspekty związane z polityką zrównoważonego rozwoju.

Zasady w oparciu o które działa Nowy Styl to:

Pokora Uczciwość Tolerancja



Procesy oraz procedury 
dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
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Procesy oraz procedury 
dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
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Zakres procedur i procesów w trakcie Roku Podatkowego 2020

Obowiązujące w Spółce w trakcie Roku Podatkowego 2020 procesy
i procedury co do zasady obejmowały właściwe księgowanie, ujmowanie
i kwalifikowanie zdarzeń gospodarczych pozwalające na określenie
powstania bądź niepowstania obowiązku podatkowego lub zobowiązania
podatkowego, właściwe wypełnianie wszelkich obowiązków formalnych
ciążących na Spółce (m.in. składanie w terminie niezbędnych zeznań,
deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych
niezbędnych pism), procedury weryfikacji i wyboru kontrahentów (w tym
procedury należytej staranności dla potrzeb VAT i CIT, w tym WHT) oraz
wszelkie inne niezbędne zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość
wpływa na prawidłową realizację obowiązków i zobowiązań podatkowych.

W Spółce zostały spisane m.in. następujące procedury:

• procedura MDR w zakresie realizacji obowiązków z zakresu
raportowania schematów podatkowych;

• polityka cen transferowych (obowiązująca w Grupie Nowy Styl);

• regulamin określający zasady odpowiedzialności za rozliczenia Nowy
Styl z tytułu zobowiązań podatkowych.

Główne założenia

W celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji swoich
zobowiązań podatkowych, Spółka podejmuje szereg usystematyzowanych
działań, nakierowanych na stworzenie wewnętrznego ładu
organizacyjnego gwarantującego prawidłowe oraz terminowe
wypełnianie obowiązków z zakresu podatków.

Poprzez procedury i procesy podatkowe (zarówno spisane jak
i niespisane) należy rozumieć zbiory czynności, wzajemnie ze sobą
powiązanych, których realizacja jest niezbędna dla wywiązania się
z określonych obowiązków podatkowych.

W ocenie Spółki przyjęte przez nią procedury i procesy pozwalają na
efektywne i prawidłowe zmierzenie się z obszarami ryzyka podatkowego
i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę
działalności oraz do wielkości i struktury Spółki. Wszystkie procedury oraz
zasady działania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować
działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych oraz w jej
otoczeniu biznesowym i wewnątrz organizacji oraz przygotować ją na
wypadek wystąpienia sytuacji wyjątkowych.



Dobrowolne formy współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej

9



Dobrowolne formy współpracy 
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
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Inne potencjalne formy dobrowolnej współpracy

Spółka w trakcie Roku Podatkowego 2020 nie podejmowała żadnych
innych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
w szczególności:

• nie zawarła porozumienia w zakresie uprzedniego porozumienia
cenowego (APA) o którym mowa w art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16
października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
(Dz. U. poz. 2200).

• nie złożyła wniosku o wydanie oraz nie korzystała z opinii
zabezpieczającej o której mowa w art. 119w § 1 Ordynacji
Podatkowej,

• nie złożyła wniosku o wydanie oraz nie korzystała z opinii
o stosowaniu zwolnienia (preferencji) o których mowa w art. 26b
ustawy o CIT.

Umowa o współdziałanie

W ocenie Spółki, przez dobrowolne formy współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej należy rozumieć przede wszystkim
instytucje prawne uregulowane w Dziale IIB Ordynacji podatkowej*
(Współdziałanie). Spółka informuje, iż nie zawarła z Szefem Krajowej
Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, a zatem również
żadnych z innych umów i porozumień uregulowanych w tym dziale.

W strukturach Spółki wyznaczone są osoby powołane do kontaktów z
urzędami i organami podatkowymi.

*Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – dalej: „Ordynacja podatkowa”.



Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika 
obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
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Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

12

Działalność zwolniona

Spółka korzysta ze zwolnienia z CIT dochodów uzyskanych z działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT na podstawie
następujących zezwoleń strefowych:

• zezwolenie Nr 104/ARP S.A./2005 z dnia 17 marca 2005 r.

• zezwolenie Nr 202/ARP S.A./2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

• zezwolenie Nr 273/ARP S.A./2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

• zezwolenie Nr 280/ARP S.A./2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Spółka uzyskała również Decyzję o Wsparciu nr 40/ARP/OML/2019
z 27 grudnia 2019 r. na prowadzenie działalności gospodarczej
w powiatach jasielskim i sanockim wydaną przez Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A. w Warszawie (w Roku Podatkowym 2020 Spółka nie
korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy
o CIT w związku ze wskazaną Decyzja o Wsparciu).

CIT

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i ciąży na niej
nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku CIT o którym mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Spółka terminowo złożyła roczne zeznanie
podatkowe za Rok Podatkowy 2020 na formularzu CIT-8 (następnie
dokonując jego korekty). Spółka dochowała obowiązków wynikających
z regulacji dotyczących cen transferowych.

Spółka w trakcie Roku Podatkowego 2020 prowadziła ewidencję
rachunkową, zgodną z odpowiednimi przepisami, w sposób zapewniający
określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania
i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także uwzględniała
w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych,
zgodnie ze stosownymi przepisami.

Spółka w trakcie Roku Podatkowego 2020 realizowała dotyczące jej
obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie
podatku u źródła w terminach i na zasadach w nich przewidzianych,
zachowując należną staranność oraz zbierając od kontrahentów
certyfikaty rezydencji.



Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
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PIT oraz podatki lokalne

Spółka jako pracodawca w trakcie Roku Podatkowego 2020 była również
płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”).
W związku z powyższym obliczała, pobierała i wpłacała zaliczki na PIT od
określonych wypłat dokonywanych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych
na zasadach i w terminie określonym w Ustawie o PIT , jak również
przekazywała do urzędu skarbowego jak i podatników stosowne
formularze. Spółka realizowała dotyczące jej obowiązki wynikające
z obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnienia funkcji płatnika
PIT w terminach i na zasadach w nich przewidzianych

Spółka w Roku Podatkowym 2020 była również podatnikiem podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków
transportowych i realizowała wszystkie obowiązki wynikające przepisów
w zakresie ww. danin, w szczególności złożyła stosowane deklaracje na
w ustawowym terminie oraz dokonała wpłaty podatku.

VAT, Cło oraz inne podatki / daniny

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również
zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. W trakcie Roku
Podatkowego 2020 Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie, składała
deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje
o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT
naliczonego. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie
podatku VAT Spółka dokonywała weryfikacji kontrahentów w ramach
dochowania należytej staranności w oparciu o przyjętą w tym zakresie
procedurę.

W trakcie Roku Podatkowego 2020 Spółka dokonywała również transakcji
importu oraz eksportu towarów i w związku z tym była zobowiązana do
uiszczenia cła. Spółka realizowała dotyczące ją obowiązki wynikające
z obowiązujących regulacji celnych w terminach i na zasadach
przewidzianych prawem.

*Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) dalej: „ustawa o VAT”.



Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
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MDR

W Roku Podatkowym 2020 spółka nie przekazała Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych.

Wysokość wybranych danin publicznych zapłaconych w 2020 r.

Daniny bezpośrednie

CIT 5 074 853zł

PIT 12 455 312 zł

ZUS 54 226 361 zł

Daniny lokalne

Podatek od nieruchomości 4 466 154 zł



Transakcje z podmiotami powiązanymi
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
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Transakcje z podmiotami powiązanymi
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
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Transakcje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT

W trakcie Roku Podatkowego 2020 Spółka była stroną następujących transakcji z podmiotami powiązanymi których wartość przekraczała 5% sumy
bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Spółki:

Transakcje inne niż finansowe

Kraj siedziby 
kontrahenta(ów)

Kategoria transakcji / Opis

Niemcy Transakcja polegała na sprzedaży wyrobów gotowych 
Spółki na rzecz podmiotu powiązanego.

Niemcy,
Szwajcaria, Francja

Transakcja polegała na świadczeniu usługi
produkcyjnej (toll manufacturing).

Holandia Transakcja polegała na sprzedaży wyrobów gotowych 
Spółki na rzecz podmiotu powiązanego.

Szczegóły ww. transakcji objęte są tajemnicą handlową i wyłączone z obowiązku podawania do informacji publicznej na podstawie art. 27c ust. 2 in
fine ustawy o CIT.

Transakcje finansowe

Kraj siedziby 
kontrahenta(ów)

Kategoria transakcji / Opis

Niemcy Spółka była stroną dwóch transakcji pożyczki, 
wyrażonych w euro, w ramach której udzieliła 
finansowania podmiotowi powiązanemu z siedzibą w 
Niemczech.

Polska Spółka była stroną kilkunastu transakcji pożyczki, 
wyrażonych w euro, złotych oraz frankach 
szwajcarskich, w ramach których podmiot powiązany z 
siedzibą w Polsce udzielał jej finansowania. 



Informacje o planowanych lub podejmowanych 
przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub 
podmiotów powiązanych
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Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
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Działania restrukturyzacyjne, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT

Grupa Nowy Styl prowadzi aktywną politykę akwizycji i stale rozszerza zakres swojej działalności. W trakcie Roku Podatkowego 2020 Spółka
planowała podjęcie oraz podjęła szereg działań, mogących zostać uznane za działania restrukturyzacyjne – w tym takie, które mogły mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności:

Działania, w ramach których podjęto czynności w trakcie Roku Podatkowego 2020

Działanie Opis

Rozbudowa istniejącego zakładu Realizacja inwestycji w Warzycach, polegającej na rozbudowie obiektów zlokalizowanych przy Fabryce 
Mebli Biurowych (magazyny materiałów, magazyny logistyczne, kooperacyjne)

Zwiększenie udziału w podmiocie 
zależnym

Zwiększenie udziału w spółce zależnej z siedzibą na Węgrzech wskutek transakcji zakupu udziałów

Wniesienie wkładu pieniężnego Wniesienie wkładu pieniężnego oraz podwyższenie kapitału w podmiocie zależnym z siedzibą we Francji



Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
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Działania restrukturyzacyjne, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT

Grupa Nowy Styl prowadzi aktywną politykę akwizycji i stale rozszerza zakres swojej działalności. W trakcie Roku Podatkowego 2020 Spółka
planowała podjęcie oraz podjęła szereg działań, mogących zostać uznane za działania restrukturyzacyjne – w tym takie, które mogły mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, w szczególności:

Działania wyłącznie planowane (nie podjęto żadnych czynności w trakcie Roku Podatkowego 2020)

Działanie Opis

Zmiana polityki marketingowej W trakcie Roku Podatkowego 2020 planowana była zmiana polityki marketingowej obejmującej m.in. 
zmianę struktury marek, pod którymi Grupa Nowy Styl produkuje swoje produkty i wprowadzenie nowej, 
ujednoliconej identyfikacji wizualnej

Sprzedaż zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa

W trakcie Roku Podatkowego 2020 planowana była sprzedaż Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych,
stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Nowego Stylu

Likwidacja podmiotu zależnego W trakcie Roku Podatkowego 2020 planowana była likwidacja spółki zależnej zajmującej się produkcją 
mebli biurowych

Zwiększenie udziału w podmiocie 
zależnym

W trakcie Roku Podatkowego 2020 planowane było dalsze zwiększenie udziału w spółce zależnej z siedzibą 
na Węgrzech wskutek transakcji podwyższenia kapitału zakładowego

Szczegóły ww. czynności restrukturyzacyjnych objęte są tajemnicą handlową i wyłączone z obowiązku podawania do informacji publicznej na
podstawie art. 27c ust. 2 in fine ustawy o CIT.



Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach 
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ogólnej interpretacji 
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Wnioski o wydanie interpretacji, WIS, WIA

W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka występuje z wnioskami o indywidualne interpretacje
przepisów prawa podatkowego, wiążące informacje stawkowe czy akcyzowe. W trakcie Roku Podatkowego 2020, Spółka nie zidentyfikowała
wątpliwości w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które wymagałyby zwrócenia się do właściwych Organów Podatkowych z wnioskami
o wydanie:

• interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o których mowa w art. 14b § 1 Ordynacji Podatkowej,

• wiążących informacjach stawkowych (WIS) o których mowa w Rozdziale 1a ustawy o VAT,

• wiążących informacjach akcyzowych (WIA) o których mowa w Dziale 1A ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 722 ze zm.).

W związku z ograniczoną tolerancją na ryzyko podatkowe Spółka każdorazowo stosuje się do otrzymanych interpretacji bądź innych pism.



Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń 
podatkowych podatnika 
na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
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Transakcje z podmiotami z Rajów Podatkowych

W Roku Podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową wskazanych w aktach prawnych wymienionych w art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT podlegających obowiązkowi informacyjnemu.
Niezależnie od powyższego, Spółka wskazuje, że dokonała następujących transakcji z podmiotami zarejestrowanymi w takich krajach:

Kontrahent Kraj Rodzaj Transakcji Opis

Podmiot niepowiązany Hongkong Towarowa Sprzedaż produktów Spółki

Podmiot niepowiązany Republika Trynidadu i Tobago Towarowa Sprzedaż produktów Spółki

Podmiot niepowiązany Republika Trynidadu i Tobago Towarowa Sprzedaż produktów Spółki

Podmiot niepowiązany Sułtanat Omanu Towarowa Sprzedaż produktów Spółki

Podmiot niepowiązany Sułtanat Omanu Towarowa Sprzedaż produktów Spółki
(korekta faktury)

Podmiot niepowiązany Sułtanat Omanu Towarowa Sprzedaż produktów Spółki
(zaliczka)


