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  INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ DRESSLER DUBLIN SP. Z O. O. STRATEGII PODATKOWEJ ZA 

ROK PODATKOWY TRWAJĄCY OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. 

 

Na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych1 (dalej: „ustawa o CIT”), Dressler Dublin sp. z o.o. („Dressler 

Dublin” lub „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii 

podatkowej za rok podatkowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

I. Wstęp  

 

 Dressler Dublin jest spółką działającą na rynku wydawniczo-księgarskim. Działalność Spółki 

obejmuje, w szczególności sprzedaż detaliczną książek w wyspecjalizowanych sklepach 

stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.  

 Celem Spółki jest wywiązywanie się z nakładanych obowiązków podatkowych zgodnie z polskimi 

przepisami prawa podatkowego. Spółka dąży do prawidłowego naliczania należności publiczno-

prawnych oraz terminowego ich uiszczania na rzecz właściwych organów administracji 

skarbowej.   

 W ramach przyjętej w Spółce strategii podatkowej, Dressler Dublin kieruje się następującymi 

zasadami w zakresie zarządzania obszarem podatkowym:   

 

i. Spółka realizuje nałożone na nią obowiązki podatnika i płatnika w sposób zgodny z 

przepisami prawa podatkowego,  

ii. Dressler Dublin przyjmuje podejście oparte na otwartości oraz transparentności w 

kontaktach z przedstawicielami administracji skarbowej, 

iii. Zarządzanie funkcją podatkową w Spółce jest dokonywane z uwzględnieniem charakteru  

i specyfiki prowadzonej działalności oraz odbywa się w zgodzie z przyjętą strategią 

biznesową,  

iv. W celu zabezpieczenia pozycji podatkowej Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych 

doradców podatkowych oraz stosuje się do ich rekomendacji, 

v. Spółka, dokonując transakcji z podmiotami powiązanymi, stosuje się do zasady ceny 

rynkowej oraz działa w zgodzie z rekomendacjami OECD.  

 

 

 

 

                                                           
1 Dz.U.2021. poz. 1800 ze zm.  



 
DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. POZNAŃSKA 91 | NIP: 5252498568, REGON: 142759597 |  

 

2 
 

 

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r. 

 

W zakresie wymaganym przez przepisy ustawy o CIT, Spółka przedstawia informację o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie stosowane 

przez Spółkę 

W ramach zarządzania obszarem podatkowym, w Spółce funkcjonują usystematyzowane procesy w 

zakresie wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

zapewniających ich prawidłowe wykonanie.   

W poszczególnych obszarach, zaimplementowane zostały procedury oraz procesy, wskazujące 

określone zasady postępowania w celu zapewnienia właściwego wywiązywania się z nakładanych na 

Spółkę obowiązków podatkowych.  

Spółka zatrudnia doświadczonych oraz kompetentnych pracowników, posiadających odpowiednią 

wiedzę z zakresu prawa podatkowego, którzy są zaangażowani w proces rozliczania zobowiązań 

podatkowych dzięki czemu kwestie podatkowe w Spółce są zarządzane w sposób prawidłowy oraz 

profesjonalny. 

 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W 2020 r. Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, w tym przede wszystkim nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS. 

 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W 2020 r. Spółka terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy.  

Dressler Dublin w 2020 r. była podatnikiem, zwłaszcza podatku od towarów i usług, podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz płatnikiem podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 
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4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą 

 

W odniesieniu do 2020 r., Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej trzy 

informacje MDR, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa 2.  

Przedłożone informacje o schematach podatkowych dotyczyły:  

 podatku dochodowego od osób prawnych,  

 podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  

 podatku od towarów i usług.  

 

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi  

W 2020 r. Dressler Dublin zawarł jedną transakcję o charakterze jednorodnym (w rozumieniu 

przepisów o cenach transferowych) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 

ustawy o CIT, której wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

Spółki.  

Transakcja dotyczyła zakupu towarów do odsprzedaży (tj. książek) oraz obejmowała następujących 

kontrahentów:  

 Wydawnictwo Bukowy Las sp. z o.o.,  

 Wydawnictwo Albatros sp. z o.o.,  

 Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o., Druk-Intro S.A. 

 

6. Planowane lub podejmowane przez Spółkę działania restrukturyzacyjne 

W 2020 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu  

art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

 

7. Interpretacje ogólne  

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 

mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

8. Interpretacje indywidualne 

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

                                                           
2 Dz. U. 2021.1540 t.j. ze zm.  
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9. Wiążąca informacja stawkowa  

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 

mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

10. Wiążąca informacja akcyzowa 

W 2020 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 

mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

 

11. Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W 2020 r. 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 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

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

 

 


