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Wizytówka jednostki  
 

„Nicromet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest kontynuatorem 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Edwarda Wyciślok nieprzerwanie od roku 1990.   

 „Nicromet” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna została 

założona w dniu 18 lipca 2011 r. Założycielami Spółki byli : Edward Wyciślok , który wniósł aportem 

do nowoutworzonej spółki. Dotychczas prowadzone  przedsiębiorstwo oraz Nicromet  Spółka z 

Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą w Bestwince przy ulicy Witosa 28 przyjmując na siebie 

odpowiedzialność za zobowiązania Spółki, przystępując do niej jako komplementariusz.  

12 maja 2014 r. podjęto uchwałę o przekształceniu spółki -  akt  notarialny Rep. 4023/2014 

Kancelaria Notarialna Mirela Radwan w Pszczynie. Na mocy tej uchwały spółka komandytowo–

akcyjna została przekształcona w spółkę komandytową .  

Przekształcenie miało miejsce stosownie do przepisów art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.  

  

Wspólnicy zawarli umowę spółki komandytowej. Spółka przekształcona w pełni kontynuuje 

dotychczasową działalność, spółce komandytowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki 

komandytowo–akcyjnej.   Wspólnikami są:  

Edward Wyciślok – komandytariusz  

Nicromet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – komplementariusz  

  

W dniu 1 lipca 2014 r. Spółka Komandytowa została zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000515002  

  

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki oraz reprezentowania  

uprawniony jest  komplementariusz.  

    

W skład zarządu wchodzą:  

Edward Wyciślok - Prezes Zarządu    

Justyna Wyciślok - Członek Zarządu  

Dawid Wyciślok - Członek Zarządu 

Magdalena Wyciślok - Członek Zarządu  

     

Zarząd działa w oparciu o zatwierdzony regulamin pracy Zarządu. 
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Spółka posiada trzy zakłady produkcyjne usytuowane w promieniu około 70 km:  

 

-   zakład produkcyjny w Bestwince, ul. Witosa 28;  

-   zakład produkcyjny w Brzezince, ul. Pławska 1; 

-   zakład produkcyjny w Skawinie, ul. Piłsudskiego 23.  

 

Nicromet jest producentem aluminiowych stopów odlewniczych, gdzie większość produkcji jest 

przeznaczona dla przemysłu motoryzacyjnego.   

 

Zdolności produkcyjne dla trzech zakładów Nicromet wynoszą 200 000 ton rocznie. 

 

Nowoczesne hale produkcyjne, skrupulatna kontrola jakości oraz wykwalifikowany personel 

pozwalają nam dostarczać wysokiej klasy odlewnicze stopy aluminium. Dzięki prowadzonym 

inwestycjom, optymalizujemy procesy, aby zwiększać swoją konkurencyjność i spełniać rosnące 

wymagania klientów. Wszystkie nasze stopy powstają na podstawie specyfikacji podanej przez 

klienta. Gotowy produkt dostarczamy w postaci ciekłej lub stałej - w formie trójdzielnych gąsek           

i stożków. Jeśli zachodzi taka potrzeba, parametry wyrobów mogą być dostosowywane do 

konkretnego zamówienia. 

 

Nicromet swoje wyroby produkuję głównie na podstawie aluminiowych surowców złomowych          

a poprzez stosowanie zaawansowanych technologicznie procesów recyklingu, wpisuje się                     

w procesy rozwijającej się gospodarki w obiegu zamkniętym. 

 

W celu zabezpieczenia realizacji zawartych kontraktów, umów, zamówień związanych z sprzedażą 

naszych wyrobów gotowych, firma Nicromet zawiera kontrakty terminowe na dostarczanie 

surowca w postaci złomu aluminiowego, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość braku 

materiału do realizowania zamówień sprzedażowych.  

 

Nicromet ma istotny udział w rynku krajowym,  jest  również liczącym się  przedsiębiorstwem 

produkującym stopy aluminium  na rynkach Europy, zalicza się do średnich firm w branży. Spółka 

współpracuje z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Izbą Metali Nieżelaznych                       

i Recyclingu. Firma posiada bardzo dobrą reputację na rynku, jest ceniona za terminowość dostaw 

oraz ich jakość jak i dobre dostosowanie do potrzeb rynku. 
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Obowiązek prawny sporządzenia Informacji  

 
Nicromet sp. z o.o. Sp. K. przygotowała sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za 2021 rok 

(dalej: „Informacja”) w celu wykonania obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 27c 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2587 z późn. zm. – dalej: „ustawa o CIT”).  

 

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, o przychodach 

przekraczających wartość 50 mln euro w roku podatkowym 2021. 

 

Na podstawie art. 27c w zw. z art. 27b ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka jako podatnik inny 

niż podatkowa grupa kapitałowa, u którego wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym 

przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości) – 

zobowiązana jest do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej 

za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zawierającej dane 

wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT. 

  

Zgodnie z przepisem art. 27c ust. 4 ustawy o CIT Podatnik zamieszcza informację o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język 

polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po 

zakończeniu roku podatkowego. 

 

Procesy i procedury podatkowe 

 
Nicromet przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe 

związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, 

jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności 

operacyjnej. 

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne 

odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy 

zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy 

wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych lub organizowanie 

szkoleń w zakresie kwestii podatkowych). 

 

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Nicromet 

Sp. z o.o. Sp. K. wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji 

systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki. 

 

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące: 

 

• zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, 

• obliczenie podstawy opodatkowania, 

• kalkulacja podatku, 

• zadeklarowanie zobowiązania podatkowego, 

• zapłata podatku. 

 

Nicromet dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, 

zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł 

postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. 

Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad 

związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych instrukcji systemowych. 

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka 

dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych 

oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego. 

 

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy                      

i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby 

umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych. 

 

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące 

kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego                           

i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione 

w sposób prawidłowy i rzetelny. 
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Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, 

oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców 

podatkowych. Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich 

środków. W tym celu kierownictwo działu podatkowego pozostaje w stałym kontakcie ze 

wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki. 

 

Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe 

działania: 

 

• wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią 

służbową, 

• na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego, 

• prowadzi bieżące szkolenia personelu. 

 

  

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej 

 
W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, 

dostarczając terminowo wszystkich wyjaśnień oraz wymaganych informacji. Ewentualne 

nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są 

przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom. 

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy                    

z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 

Spółka opiera swoje kontakty z administracją skarbową na zasadzie zaufania i współpracy, 

poszukując w pierwszej kolejności wspólnych rozwiązań zmierzających do zapewnienia zgodności 

rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami prawa. 

Spółka dostarcza organom podatkowym prawdziwych i kompletnych informacji dotyczących 

realizowanych operacji gospodarczych, kierując się zasadą przejrzystości i transparentności.  

Spółka ma możliwość kontaktu z wyznaczonym opiekunem ze strony właściwego Urzędu 

Skarbowego. 
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Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków 

podatkowych na terytorium RP wraz z informacją o liczbie przekazanych 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych 
 

Nicromet dokłada wszelkich starań, aby wykonywać swoje obowiązki podatkowe zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami, jak i również z podstawowymi wartościami prezentowanymi                            

w prowadzonej działalności.  

Spółka terminowo sporządza i składa wszystkie wymagane przepisami prawa podatkowego 

deklaracje i informacje podatkowe, a w uzasadnionych przypadkach dokonuje stosownych korekt 

w tym zakresie – aby doprowadzić do zgodności dokonywanych rozliczeń podatkowych                            

z przepisami.  

Zobowiązania podatkowe Spółki znajdują się, obok wynagrodzeń ze stosunku pracy, na czele 

priorytetów realizowanych płatności. Spółka terminowo płaci podatek dochodowy od osób 

prawnych.  

Za 2021 rok Spółka terminowo złożyła wszystkie wymagane przepisami prawa podatkowego 

deklaracje i zeznania podatkowe oraz terminowo rozliczyła i uregulowała powstałe zobowiązania 

podatkowe w następujących podatkach:  

•   podatek CIT – jako podatnik,  

•   podatek PIT – jako płatnik,  

•   podatek VAT – jako podatnik,  

•   podatek od nieruchomości – jako podatnik,  

•   podatek od środków transportowych – jako podatnik,  

•   akcyza – jako podatnik,  

•   podatek u źródła (WHT) – jako płatnik.  

 

W Nicromet sp. z o.o. Sp. K. funkcjonuje wewnętrzna procedura regulująca kwestie identyfikacji                   

i raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która stanowi 

podstawę przekazywania informacji o zidentyfikowanych schematach podatkowych                                 

w formularzach MDR. 

 

W roku podatkowym 2021 nie wystąpił w Spółce obowiązek przekazania informacji o Schematach 
podatkowych MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4. 
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Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 

aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

 
Wszystkie transakcje zawierane w 2021 roku pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi 
zweryfikowano stosując metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodą porównań 
wewnętrznych.   
 

Nicromet Sp. z o.o. Sp. K. prezentuje poniżej informacje o zrealizowanych w roku podatkowym 2021 

transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów           

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego.  

Transakcje miały charakter zakupu.  

Transakcje zawarte z:  

 

•    Nicromet S.R.O.,  

 

dotyczyły zakupu złomu aluminiowego do produkcji stopów odlewniczych.  
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Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika 

działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 

zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 

 
W 2021 roku Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych w tym takich, 

które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 

powiązanych      w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego w 2021 roku 

 
W przypadku wystąpienia przez Spółkę o interpretację przepisów prawa podatkowego, Spółka po 

uzyskaniu danej interpretacji, stosuje się do wynikających z niej zasad rozliczeń podatkowych. 

 

Informacje o złożonych wnioskach w 2021 roku 

Liczba złożonych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej       
(art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej)  

0 

Liczba złożonych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych 
przepisów prawa podatkowego (art. 14b Ordynacji podatkowej)  

0 

Liczba złożonych wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej            
(art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług)  

0 

Liczba złożonych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej             
(art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym)  

0 
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Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na 

terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
 

W trakcie Roku Podatkowego 2021, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii 

podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra 

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

podatkowej. 

 
 

Miejsce publikacji 
 

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem 
https://nicromet.pl/informacja-o-strategii-podatkowej/ w dniu 29 grudnia 2022 roku, a informacja 
o publikacji została przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 
344) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Nicromet Sp. z o.o. Sp. K.. 
 

 


