
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 
2020 

I. Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 

podatkowy 2020. 
DAN-POL Daniel Dworak. (dalej: „DAN-POL”) jest siecią stacji paliw, która 
dokonuje sprzedaży paliw na 15 stacjach paliw oraz hurtową sprzedaż paliw 
ciekłych na podstawie udzielonej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.. DAN-POL 
nie posiada udziałów w innych podmiotach. Celem DAN-POL jest zaspokojenie 
potrzeb klientów oraz rozwój sieci stacji paliw. DAN-POL stara się dbać o 
prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze 

wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, tak, aby 
DAN-POL miała 

swój wkład w zapewnienie środków publicznych na umożliwienie lub wsparcie 
realizacji 
istotnych społecznie inicjatyw. W tego powodu DAN-POL wprowadza 
podwyższone 

standardy realizacji obowiązków podatkowych. 
DAN-POL dokłada szczególnych starań w celu zachowania przejrzystość w 
raportowaniu 

podatkowym i przejrzystości w kontaktach z organami władzy państwowej i 
samorządowej, 
w tym organami instytucji skarbowej. DAN-POL wypełnia w sposób prawidłowy 
obowiązki podatkowe.  
Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i terminowe regulowanie 
należności 
publicznoprawnych są głównymi wartościami DAN-POL. Firma nie podejmuje 
działań z celu unikania opodatkowania, ani działań, które mogą 

powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub 
lokalne budżety 

gmin na nienależne uszczuplenie należności publicznoprawych. DAN-POL 
unikała działań,, które w jakikolwiek sposób mógłby wpłynąć na ryzyko 
podatkowe.  
DAN-POL posiada szeroką strukturę wewnętrzną umożliwiającą prawidłową 
realizację wszelkich funkcji podatkowych. Dział zajmujący się księgowością jak i 
podatkami wprowadził procedury wewnętrzne mające na celu identyfikowanie 
oraz ograniczenie ryzyka podatkowego.  
 

 

 

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 
w DAN-POL DANIEL DWORAK NIP: 924 170 64 62 – zgodnie z art. 27c 
ust. 2 ustawy o CIT 

Zgodnie z obowiązującym prawem DAN-POL prezentuje informację 

o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 
stycznia 2020 r. i zakończył się 31 grudnia 2020 r. 
> Informacje o stosowanych przez DAN-POL procesach oraz procedurach 



dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 
W firmie DAN-POL funkcjonuje szereg procesów i procedur wewnętrznych 
dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków podatkowych, w tym w szczególności, m.in.: 

 Wewnętrzne zarządzenie, w którym uregulowane zostały m.in. zasady: 

 zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych DAN-POL ., 

 zapewnienia jednolitej polityki podatkowej w tym opiniowania i zatwierdzania 
transakcji gospodarczych, 

 zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego, 

 zapoznawania się z interpretacjami przepisów prawa podatkowego oraz 
właściwego stosowania przepisów podatkowych w działalności podmiotu; 

 podziału kompetencji i ustalenia podstawowych zasad odpowiedzialności za 
kierunki polityki podatkowej; 

 Procedura dotycząca raportowania podatkowego określająca zasady 
sporządzania deklaracji oraz obliczania wysokości zobowiązań podatkowych 
poszczególnych podatków, do których składania i wpłacania zobowiązany jest 
przedsiębiorca, 

 Procedury regulujące przyporządkowanie obowiązków związanych z 
rozliczaniem należności publicznoprawnych; 

 Zarządzenie w którym uregulowano zasady przygotowania dokumentacji 
podatkowej dla celów cen transferowych; 

 Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych; 
 

> Wytyczne w sprawie obowiązku stosowania w trybie pełnego postępowania 

zakupowego mających na celu ocenę rzetelności oraz wiarygodności dostawców 
DAN-POL pod kątem ryzyka podatkowego, które ma na celu m.in. ograniczenie 
ryzyka nieświadomego włączenia DAN-POL w łańcuch dostaw podmiotów 
uczestniczących w procesie wyłudzania VAT. Firma w tym celu korzysta z usług 
Kancelarii zewnętrznej.  
>Informacje dotyczące realizacji przez DAN-POL obowiązków podatkowych na 
terytorium Polski realizował obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
w szczególności w zakresie następujących podatków: 
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 
 

 DAN-POL dokłada najwyższych starań w celu wywiązywania się z obowiązków 

nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz 

informacji podatkowych i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek 
dochodowy. 

 DAN-POL terminowo sporządzi dokumentację cen transferowych oraz złoży 

oświadczenie potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych 
objętych lokalną dokumentacją cen transferowych za rok 2020 zostały 

ustalone na warunkach, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. 

 suma przychodów podatkowych DAN-POL wyniosła 170 mln, podatek 
należny wyniósł 684 tys.  



 dochody z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Firma nie prowadziła działalności i nie 

osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które 

umożliwiałyby unikanie opodatkowania. 
2) Podatek od towarów i usług –Firma była czynnym podatnikiem VAT, składała 
deklaracje podatkowe (VAT-7) i dokonywała wpłat podatku zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, 
3) Podatek akcyzowy – podmiot była podatnikiem akcyzy w 2020 r., lecz nie 
składała deklaracji podatkowych 

i nie dokonywała wpłat podatku gdyż nie prowadziła transakcji związanych z 
akcyzą.  
4) Podatek dochodowy od osób fizycznych –DAN-POL była płatnikiem podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych w 2020 r. Firma składała deklaracje podatkowe PIT-5L 
dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
5) Podatek od nieruchomości – DAN-POL była podatnikiem podatku od 
nieruchomości w 2020 r. 
Firma składała deklaracje podatkowe i dokonywała wpłat podatku zgodnie 

z odpowiednimi przepisami, 
6) Opłata paliwowa – w 2020 r. na DAN-POL nie ciążył obowiązek zapłaty opłaty 
paliwowej.  
7) Opłata emisyjna - na DAN-POL ciążył obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej, 
której dokonała.  
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa –DAN-POL wpłacała 
podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową w związku 
czynnościami dokonywanymi w 2020 r. 
Łącznie za okres przypadający na rok podatkowy 2020 Firma zapłaciła ponad 3,2 
mln zł z tytułu wskazanych powyżej należnych podatków i opłat. 
 

 

> Informacje o planowanych lub podejmowanych przez firmę działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 

4 ustawy o CIT W 2020 r. DAN-POL nie była stroną działań restrukturyzacyjnych1, 

o których mowa powyżej. 

> Firma w 2020 r nie składała wniosków o wydanie:  

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji 

podatkowej, 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b 

Ordynacji 

podatkowej, 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od 

towarów 

i usług, 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 



grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747). 

 

>DAN-POL w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej. 

>Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki 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 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

DAN-POL nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych 

terytoriów lub krajów. 


