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DACHSER Sp. z o.o. 
 
Informacja o realizowanej strategii podatkowej - rok podatkowy 2020.  

Niniejszy dokument jest publikowany w zgodzie z wymogami art. 27c ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800, 

ze zm.). 

 

1. Filary strategii podatkowej DACHSER 

 

� Poprawność rozliczeń podatkowych jest istotna z perspektywy interesu Grupy 

DACHSER oraz Spółki. Dla DACHSER najważniejsze pozostaje przestrzeganie strategii 

i wartości firmy, w tym także funkcjonowanie w zgodzie z obowiązującym prawem  

� W swojej działalności, zarówno na rynku lokalnym jak i na rynkach międzynarodowych, 

DACHSER kieruje się zasadami uczciwości i należytej staranności, także w zakresie 

podatków 

� Przy realizacji obowiązków podatkowych DACHSER stara się kierować takimi 

celami jak: 

o Dokonywanie rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób 

w pełni transparentny 

o Efektywne i spójne zarządzanie ładem podatkowym, ryzykiem podatkowym, kadrami 

i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz dokumentacją i danymi 

podatkowymi, a także systemami informatycznymi wspierającymi działanie 

poszczególnych obszarów 

o Prowadzenie odpowiedzialnej i etycznej działalności biznesowej poprzez kierowanie 

się normami i najlepszymi praktykami wynikającymi z procedur w DACHSER 

 

2. Bezpieczeństwo podatkowe  

 

� Priorytetem w zakresie rozliczeń podatkowych DACHSER jest bezpieczeństwo 

podatkowe rozumiane jako minimalizacja ryzyka wystąpienia ewentualnych 

niezgodności z prawem 

� Zachowanie procedur zarządzania ryzykiem podatkowym w DACHSER gwarantuje, że 

Spółka nie tylko przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych, ale również 

osiąga założone cele biznesowe 
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3. Procesy i procedury stosowane przez DACHSER 

� W swojej działalności, zarówno na rynku lokalnym jak i na rynkach międzynarodowych, 

DACHSER kieruje się zasadami uczciwości i należytej staranności, także w zakresie 

podatków. Wartości i normy etyczne, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy 

DACHSER, zostały szczegółowo uregulowane w szeregu wewnętrznych regulaminów, 

kodeksów etyki oraz procedur. Zbiór zasad i norm postępowania, jakimi DACHSER 

kieruje się w codziennej pracy, został określony m.in. w „Kodeksie Postępowania 

DACHSER”. Standardy te obejmują swoim zakresem również procedurę 

antykorupcyjną. W powyższym zakresie Pracownicy Spółki są objęci obowiązkowymi 

corocznymi szkoleniami 

� Dążąc do realizacji zamierzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem i 

odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu, DACHSER oczekuje, że jej partnerzy 

handlowi będą identyfikować się z wartościami oraz zasadami które przyjęła, a które są 

wyrażone w Kodeksie postępowania Dachser dla partnerów biznesowych 

� Szczegółowe zasady wypełniania przez DACHSER obowiązków podatnika lub płatnika 

poszczególnych podatków są określone w odrębnych procedurach lub innych 

dokumentach wewnętrznych przy uwzględnieniu zasad wynikających ze strategii 

podatkowej. DACHSER stosuje się w rozliczeniach podatkowych przede wszystkim do: 

o Ogólnej polityki podatkowej w zakresie ograniczenia i zarządzania ryzykiem 

podatkowym 

o Odrębnych procedur postępowania na wypadek wszczęcia kontroli, weryfikacji 

kontrahentów na potrzeby VAT, poboru WHT oraz MDR 

 

4. Planowanie podatkowe / działania restrukturyzacyjne 

� Działania DACHSER nie mogą być nakierowane na unikanie opodatkowania, ani 

optymalizacje podatkowe  

� DACHSER na bieżąco analizuje zaistniałe zdarzenia gospodarcze, w szczególności ich 

cele, przyczyny oraz skutki z perspektywy potencjalnego wpływu na rozliczenia 

podatkowe DACHSER 

 

5. Dobrowolne formy współpracy z organami KAS 

� DACHSER w kontaktach z organami podatkowymi proaktywnie dąży do nawiązania z 

nimi kontaktu opartego na profesjonalizmie, wewnętrznym zaufaniu, transparentności w 

zakresie podejmowanych działań oraz współpracy 
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� DACHSER dokłada wszelkich starań, aby kształtować swoją politykę podatkową 

zgodnie z dominującą linią orzeczniczą lub interpretacyjną. W przypadkach gdy Spółka 

nie może wypracować rozwiązania zgodnego z postanowieniami niniejszej strategii w 

ramach dialogu oraz współpracy, zaangażowanie się w ewentualny spór z organami 

podatkowymi jest dopuszczalne 

6. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

� Zapewnienie zgodności 

o DACHSER, stosując się w rozliczeniach podatkowych do obowiązujących 

przepisów, uwzględnia zgodne z duchem i literą prawa zastosowanie 

przysługujących Spółce ulg i zwolnień podatkowych 

o DACHSER dba o terminowe wypełnianie wszelkich obowiązków 

sprawozdawczych i dokumentacyjnych nałożonych obowiązującymi przepisami, 

w tym w zakresie raportowania schematów podatkowych 

o DACHSER weryfikuje prawidłowość działania funkcji podatkowej za pomocą 

przeprowadzanych kontroli wewnętrznych oraz funkcjonowania audytu 

� Poszerzanie wiedzy 

o DACHSER zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje w zakresie rozliczeń 

podatkowych oraz dba o podnoszenie tych kwalifikacji 

o DACHSER korzysta ze wsparcia ze strony zewnętrznych doradców, w 

szczególności, gdy zaistnieją wątpliwości co do kwalifikacji zdarzeń 

gospodarczych i ich konsekwencji podatkowych. Szczegółowe zasady 

współpracy w tym zakresie określają właściwe umowy / zlecenia wykonania 

usług  

� Zgodność rynkowa 

o Rozliczenia z podmiotami powiązanymi dokonywane są przy uwzględnieniu 

Strategii oraz zasad obowiązujących w DACHSER Jednocześnie DACHSER 

dokłada wszelkich starań, aby wzajemne rozliczenia wewnątrzgrupowe 

dokonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w 

tym zgodnie z zasadą ceny rynkowej, a także wytycznymi OECD 

o Spółka zawiera transakcje usług spedycyjnych ze spółką powiązaną z grupy 

DACHSER w Hongkongu. Spółka nie zamierza podejmować innych transakcji z 

podmiotami posiadającymi rezydencję podatkową w tzw. rajach podatkowych. 
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7. Pozostałe informacje wymagane przez art. 27c ustawy o CIT 

 

ROK PODATKOWY 2020 

1 Rozliczenia na terytoriach lub  

w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową 

1 DACHSER zawierał transakcje  

z podmiotem z Grupy DACHSER  

z siedzibą w Hongkongu 

2 Zaraportowane schematy 

podatkowe (MDR) 

1 DACHSER przekazał Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej 

informacje o jednym schemacie 

podatkowym dotyczącym 

zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych 

3 Liczba planowanych lub 

przeprowadzonych działań 

restrukturyzacyjnych 

0 DACHSER nie podejmował ani nie 

planował takich działań 

4 Złożone wnioski o wydanie 

interpretacji indywidualnych  

lub ogólnych przepisów prawa 

podatkowego 

1 DACHSER złożył jeden wniosek  

o wydanie indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku 

od towarów i usług 

5 Złożone wnioski o wydanie 

wiążącej informacji akcyzowej 

0 DACHSER nie występował  

do organów podatkowych z takimi 

wnioskami 

6 Złożone wnioski o wydanie 

wiążącej informacji stawkowej 

0 DACHSER nie występował  

do organów z takimi wnioskami 
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8. Lista transakcji z podmiotami powiązanymi przekraczające 5% sumy bilansowej 

 

Transakcja Jurysdykcja kontrahenta 

Usługi spedycyjne Niemcy, Czechy, Dania, Słowacja, Holandia, 

USA, Hiszpania, Austria, Francja, Meksyk, 

Chiny, Belgia, Szwecja, Indie, Hong Kong, 

Szwajcaria, Brazylia, RPA, Wielka Brytania, 

Rosja, Rumunia, Finlandia, Chile, Indonezja, 

Korea Południowa, Portugalia, Peru, Malezja, 

Tajlandia, Singapur , Tajwan, Argentyna, 

Norwegia, Luksemburg, Irlandia, Turcja, 

Maroko, Tunezja, Wietnam 

Usługi szkoleniowe Niemcy 

Usługi doradcze związane z usługami 

spedycyjnymi dla branży chemicznej  

Niemcy 

Usługi kontrolingowe Niemcy 

Usługi doradcze związane z usługami 

spedycyjnymi dla branży budowlanej 

Niemcy 

Usługi finansowe Niemcy 

Usługi informatyczne Niemcy 

Usługi doradcze w zakresie obsługi  

kluczowych klientów 

Niemcy i Norwegia 

Usługi i materiały marketingowe Niemcy 

Usługi związane z ubezpieczeniami 

przewoźnika 

Dania 
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9. Lista transakcji z podmiotami powiązanymi przekraczające 5% sumy bilansowej 

Transakcja Jurysdykcja kontrahenta 

Usługi związane z ubezpieczeniami 

transportowymi 

Dania 

Pozostałe usługi doradczo-audytowe Niemcy, Szwecja i Finlandia 

Usługa administracji paletami Niemcy 

Usługa wynajmu urządzenia do mierzenia 

przesyłek (portal scanner) 

Niemcy 

Usługi związane z wynajem i naprawa 

kontenerów 

Niemcy, Austria i Dania 

 

 


