
 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej  

przez Kelvion Machine Cooling sp. z o.o. w 2021 r. 

 

Kelvion Machine Cooling sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest częścią Grupy Kelvion. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wymienników ciepła, chłodnic  

i skraplaczy wentylatorowych stosowanych w technice cieplnej, chłodniczej i energetycznej,  

z wyłączeniem urządzeń dla gospodarstw domowych. Kelvion specjalizuje się w dostarczaniu 

produktów i usług dostosowanych do zapotrzebowania klientów, wspierając ich dzięki , grupowej 

rozbudowanej, globalnej sieci sprzedaży, usług i produkcji. 

 

Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność,  

w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją 

podsumować w następujący sposób: 

• Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem 

odpowiednich przepisów międzynarodowych (w tym zakresie starała się wykorzystywać 

dostępne ulgi i zwolnienia zgodnie z przepisami); 

• za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Główny Księgowy oraz  

w ograniczonym zakresie również Kierownicy poszczególnych działów operacyjnych. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów podatkowych pełnił Dyrektor Finansowy; 

• Dyrektor Finansowy był na bieżąco informowany o kluczowych ryzykach podatkowych 

zarówno potencjalnych jak również materializujących się w ramach działalności Spółki; 

• kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były częściowo rozwiązywane poprzez 

stosowanie się do wypracowanych metodyk działania (odformalizowanych procedur 

podatkowych), a częściowo poprzez sformalizowane instrukcje obejmujące m.in.: 

− obiegu dokumentów sprzedaży, potwierdzenia dostaw oraz faktur elektronicznych  

w Spółce, 

− składania deklaracji w zakresie podatku VAT i VAT-UE, 

− księgowania zakupów Spółki, 

− kontroli okresów sprawozdawczych; 

• realizacja procesów podatkowych występujących w Spółce była zabezpieczana przez 

pracowników księgowości posiadających wiedzę i kompetencje adekwatne do 

realizowanych zadań; 

• pełnienie poszczególnych funkcji podatkowych odbywało się z podziałem 

odpowiedzialności między działem księgowości i odpowiednimi działami operacyjnymi 

oraz wewnątrz działu księgowości – między pracującym tam personelem; 

• pracownicy działu księgowości posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające 

prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Spółka 

zapewniała pracownikom działu księgowego szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju 

posiadanej wiedzy podatkowej; 



 

 

• pracownicy działu księgowego monitorowali zmiany w regulacjach prawa podatkowego  

i praktyce orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - 

w tym celu Spółka zapewniła personelowi dostęp do papierowych i elektronicznych 

materiałów podatkowych (GOFIN); 

• w celu prawidłowej realizacji funkcji podatkowej Spółka na bieżąco korzystała ze 

wsparcia ekspertów w dziedzinie podatków, w tym: doradców podatkowych, radców 

prawnych, biegłych rewidentów; 

• nie były realizowane dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową. 

 

Zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych były na bieżąco korygowane, 

a osoby odpowiedzialne za uchybienia złożyły czynne żale 

 

W 2021 r. Spółka: 

• nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych; 

• była zaangażowana w transakcje z podmiotami, których wartość przekroczyła 5% sumy 

bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z następującymi podmiotami: 

− Kelvion Machine Cooling Systems GmbH (11 000 087 EUR) obejmujące: 

▪ zakup innych usług, 

▪ kary, 

▪ zakup materiałów, 

▪ zakup usług serwisowych, 

▪ zakup usług transportowych 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż produktów jako producent,  

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż innych usług , 

▪ sprzedaż usług serwisowych, 

▪ sprzedaż usług transportowych, 

▪ sprzedaż materiałów, 

▪ sprzedaż usług wsparcia. 

− Kelvion Holding GmbH (2 655 842 EUR) obejmujące: 

▪ zakup oraz sprzedaż usług menadżerskich, 

▪ zakup usług IT, 

▪ zakup usług BU, 



 

 

▪ zakup gwarancji, 

▪ zakup usług ubezpieczeniowych, 

▪ zakup innych usług – refakturowanie kosztów szkolenia, 

▪ zakup innych usług, 

▪ cashpooling, 

▪ depozyty, 

− Kelvion Germany GmbH (16 262 245 EUR) obejmujące: 

▪ zakup innych usług – refakturowanie sprzętu, 

▪ kary, 

▪ zakup usług serwisowych, 

▪ otrzymanie prowizji, 

▪ zakup usług transportowych, 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług logistycznych, 

▪ sprzedaż innych usług, 

▪ sprzedaż usług serwisowych, 

▪ sprzedaż usług transportowych, 

▪ sprzedaż usług celnych, 

− Kelvion Central Europe (3 901 919 EUR) obejmujące: 

▪ zakup usług serwisowych, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług najmu biur z wyposażeniem, 

▪ sprzedaż innych usług, 

▪ sprzedaż usług IT, 

▪ sprzedaż usług serwisowych, 

▪ sprzedaż usług transportu, 

▪ sprzedaż materiałów, 

− Kelvion Limited (1 310 163 EUR) obejmujące: 

▪ zakup innych usług – refakturowanie kosztów szkolenia, 

▪ zakup materiałów, 

▪ zakup usług serwisowych, 

▪ zakup usług transportowych, 



 

 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług celnych, 

▪ sprzedaż materiałów, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− Kelvion S.A.S (596 943 EUR) obejmujące: 

▪ zakup licencji produkcyjnych, technologicznych, 

▪ zakup materiałów, 

▪ otrzymanie prowizji, 

▪ sprzedaż produktów, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż innych usług, 

▪ sprzedaż usług transportowych, 

▪ sprzedaż materiałów, 

− Kelvion s.r.o. (867 003 EUR) obejmujące: 

▪ zakup innych usług, 

▪ zakup innych usług – refakturowanie sprzętu, 

▪ zakup materiałów, 

▪ zakup usług serwisowych, 

▪ zakup usług transportowych, 

▪ sprzedaż produktów, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług serwisowych, 

▪ sprzedaż usług transportowych, 

▪ sprzedaż materiałów, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

− Kelvion GmbH (239 737 EUR) obejmujące: 

▪ kary, 

▪ zakup usług serwisowych, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− Kelvion sp. z.o.o. (2 042 264 EUR) obejmujące: 



 

 

▪ zakup innych usług – audyt, 

▪ zakup innych usług – refakturowanie badań lekarskich, 

▪ sprzedaż produktów jako producent, 

▪ zakup produktów na odsprzedaż 

− Kelvion Refrigeration B.V (168 819 EUR) obejmujące: 

▪ otrzymanie prowizji, 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− Rocore Knoxville (46 281 EUR) obejmujące: 

▪ zakup materiałów, 

− Kelvion Ltd. Birmingham (4 456 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług celnych, 

− Kelvion Machine Cooling Systems B.V. (3 572 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług transportowych, 

− Kelvion AB (613 188 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług transportowych, 

▪ sprzedaż usług celnych, 

− Kelvion Heat Exchangers (China) Co. Ltd. (14 493 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− Kelvion Mashimpeks LLC (194 493 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

− Kelvion OÜ (25 947 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż produktów na odsprzedaż, 

−  Kelvion B.V. (111 563 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ sprzedaż usług wsparcia, 

− Kelvion Brazed PHE Gmbh ( 86 544 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 



 

 

▪ świadczenie usług wsparcia 

− Kelvion Machine Cooling B.V ( 152 427 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− Kelvion PHE GmbH (2 101 720 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− Kelvion Thermal Solutions S.A.S (139 033 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

▪ świadczenie usług wsparcia, 

− ENEXIO Poland Sp. z o.o. (79 122 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

− ENEXIO Water Technologies GmbH ( 91 744 EUR) obejmujące: 

▪ zakup produktów na odsprzedaż, 

− Mangrove Germanco II GmbH (11 257 EUR) obejmujące: 

▪ sprzedaż gwarancji finansowych; 

• prowadziła działania restrukturyzacyjne, bowiem z dniem 31.12.2021 r. nastąpiło 

połączenie na postawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki 

przejmowanej – Spółki Kelvion Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (KRS: 

0000649577) na Spółkę (łączenie przez przejęcie) w zamian za udziały, które Spółka 

wydała wspólnikowi spółki przejmowanej; 

• złożyła wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego 

o sygn.:  

- 0111-KDIB1-3.4010.201.2021.1.PC; 

- 0111-KDIB1-2.4010.305.2021.2.AW; 

- 0114 KDIP4 3.4012.465.2021.2.DM; 

- 0111-KDIB2-2.4014.174.2021.2.MM; 

• nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, wiążących 

informacji stawkowych lub wiążących informacji akcyzowych; 

• nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów. 

 

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800). 


