
1 

 

INFORMACJA O REALIZACJI 

STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 R. 

Dr. Oetker Dekor sp. z o.o.  

Sporządzono: 12.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Słowniczek 

Dla potrzeb niniejszego dokumentu poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

Termin Definicja 

2021 Rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończył się 31 grudnia 2021 r. 

Grupa, Grupa Dr. Oetker Dotyczy wszystkich spółek powiązanych Dr. Oetker na całym świecie 

Spółka, Dr. Oetker Dekor Dr. Oetker Dekor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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Wprowadzenie Niniejszy dokument przedstawia, w jaki sposób Dr. Oetker Dekor, wchodząca w skład Grupy Dr. Oetker, 

realizowała swoją strategię podatkową w 2021 r. 

Jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, którego przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku 

obrotowym (podatkowym) zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., Dr. Oetker Dekor zobowiązana jest do 

sporządzenia i opublikowania informacji na temat realizowanej strategii podatkowej za rok obrotowy 

(podatkowy) zakończony 31 grudnia 2021 r. 

Niniejsza informacja na temat realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 2 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1800, ze zmianami, dalej „Ustawa o CIT”). 
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Informacje o Dr. Oetker 

Dekor oraz Grupie Dr. 

Oetker 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja artykułów spożywczych przeznaczonych do 

dekoracji słodkich wyrobów, w szczególności posypki do ciast, produkty dekoracyjne, sosy i polewy smakowe, 

barwniki i aromaty do ciast, produkty do własnoręcznej dekoracji oraz masy cukiernicze. 

Spółka jest częścią Grupy Dr. Oetker, która jest wiodącą, globalną grupą zajmującą się produkcją wyrobów 

gastronomicznych. Grupa jest wielopokoleniowym przedsiębiorstwem rodzinnym działającym na rynku od 

przeszło stu lat. Grupa składa się ze spółki dominującej z siedzibą w Niemczech oraz podmiotów powiązanych 

prowadzących działalność gospodarczą na całym świecie. 

Grupa Dr. Oetker rozwinęła określone zasady i sposoby postępowania, które nie są ukierunkowane na szybką 

maksymalizację zysków, lecz zawsze na długotrwały, ekonomiczny zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. 

Grupa przywiązuje dużą wagę do tematyki compliance - m.in. w ramach Grupy funkcjonuje opracowany 

Kodeks postępowania zarządzania zgodnością ze standardami, na podstawie którego została stworzona 

Organizacja Compliance. Pełnomocnik Organizacji Compliance występuje jako neutralna i niezależna strona 

we wszystkich kwestiach związanych z zarządzeniem zgodnością ze standardami.  

Dodatkowo Grupa, z uwagi na swoją kompleksową strukturę, opracowała różnego rodzaju systemy 

zarządzania, które bazują na międzynarodowych standardach i podlegają regularnej certyfikacji w zakresie 

zarządzania jakością, ochroną środowiska i ładu korporacyjnego. 

 

 

Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa Spółki Dr. Oetker Dekor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Spółki 
ul. Ciechomicka 15 

09-401 Płock 

Dane identyfikacyjne 
 KRS: 0000289505 
NIP: 5252406649 

REGON: 141108283 

Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN 
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Data wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego  
2007-10-01 

Liczba pracowników (przeciętne 
zatrudnienie) w 2021 r. 

296 
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Procesy i procedury 

dotyczące zarządzania 

wykonywaniem 

obowiązków wynikających z 

przepisów prawa 

podatkowego i 

zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie 

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych zostały oparte na przepisach podatkowych oraz 

powszechnie stosowanych w tym zakresie dobrych praktykach. 

Spółka dąży do ograniczenia ryzyka podatkowego poprzez dokładną analizę działań oraz ich wpływu na kwestie 

podatkowe. Spółka podejmuje decyzje w sprawach podatkowych z założeniem minimalizacji ryzyka 

podatkowego. 

W 2021 r. rozliczenia podatkowe Spółki prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów we 

współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług. Proces księgowania oraz raportowania w Spółce został 

zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić zgodność rozliczeń podatkowych z przepisami oraz zabezpieczyć 

stabilność wykonywanych procesów. W wybranych obszarach kwestie budzące wątpliwości są konsultowane 

m.in. z wewnętrznym działem podatkowym Grupy oraz zewnętrznymi doradcami podatkowymi. 

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania procesów podatkowych ma zatrudnienie przez Spółkę 

kompetentnej kadry pracowniczej odpowiedzialnej za przygotowywanie rozliczeń podatkowych. Spółka dba o 

to, aby pracownicy byli merytorycznie przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Ponadto, Spółka 

dba również o to, aby osoby przejmujące nowe obowiązki były należycie przeszkolone i posiadały kompletną 

wiedzę wymaganą do realizacji swoich zadań.  

W celu zapewnienia zgodności z przepisami oraz wewnętrznymi politykami, w Spółce przeprowadzane były 

okresowe kontrole wewnętrzne przy wsparciu ekspertów podatkowych z Grupy. 

Spółka posiada narzędzia informatyczne, obejmujące przede wszystkim rozbudowany system księgowy 

pozwalający na zachowanie integralności wprowadzanych danych i automatyzację pracy. Narzędzia 

informatyczne są dostosowane do bieżących potrzeb Spółki i pozwalają na prawidłowe przygotowanie i 

wypełnienie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i innych ustawowo nałożonych obowiązków. 

 

Dobrowolne formy 

współpracy z organami 

Krajowej Administracji 

Skarbowej  

W 2021 r. Spółka korzystała z dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową poprzez: 

• zwrócenie się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej  

• kontakt z Krajową Informacją Skarbową za pomocą infolinii celem uzyskania stanowiska organów 

podatkowych w zagadnieniach budzących wątpliwości Spółki 
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Informacja o obowiązkach 

podatkowych 

zrealizowanych przez 

Spółkę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka wywiązywała się z obowiązków podatkowych we wszystkich obszarach wymaganych przez prawo 

podatkowe, z uwzględnieniem zakresu działalności Spółki.  

W szczególności Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od 

towarów i usług (VAT). Informacje dotyczące rozliczeń podatku CIT (tj. wartość przychodów podatkowych, 

kosztów uzyskania przychodów, dochodu podatkowego, podatku należnego) za 2021 r. zostały zamieszczone 

na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na podstawie art. 27b ustawy o CIT. 

Ponadto, Spółka wypełniała swoje obowiązki jako płatnika podatku u źródła (WHT) i podatku dochodowego 

od osób fizycznych (PIT), a także odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) od 

wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki.  

Spółka płaciła również akcyzę, cło, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłaty środowiskowe. 

Informacje o liczbie 

przekazanych Szefowi 

Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych z 

podziałem na podatki, 

których dotyczą 

W 2021 r. Spółka nie zgłosiła żadnych schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 

Informacje o transakcjach z 

podmiotami powiązanymi 

W 2021 r. transakcje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT, tj. transakcje z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, 

obejmowały  

a) dostawy wyrobów gotowych do: 

• Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Niemcy); 

• Dr. Oetker Nederland B.V. (Holandia); 

• Dr. Oetker Denmark A/S (Dania); 

• Dr. Oetker RO (Rumunia); 

• Dr. Oetker Polska sp. z o.o. (Polska); 

• Dr. Oetker (UK) Ltd. (Wielka Brytania) 
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• Dr. Oetker GmbH (Austria) 

b) pożyczki od Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs GmbH (Niemcy). 

Informacje o planowanych 

lub podejmowanych przez 

Spółkę działaniach 

restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na 

wysokość zobowiązań 

podatkowych Spółki lub 

podmiotów powiązanych 

W 2021 r. Spółka nie podjęła ani nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ 

na zobowiązania podatkowe Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy 

o CIT. 

Informacja dotyczące 

dokonywania rozliczeń 

podatkowych na terytoriach 

lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję 

podatkową 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach ani w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT, zgodnie 

z art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1128, ze zmianami) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, ze zmianami). 

W szczególności na wyżej wymienionych terytoriach/w wyżej wymienionych krajach w 2021 r. Spółka: 

● nie była zarejestrowana dla celów podatkowych; 

● nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych; 

● nie pobierała ani nie płaciła podatków. 

Informacje o złożonych 

Przez Spółkę wnioskach 

W 2021 r. złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 

Spółka nie składała w 2021 r. żadnych innych wniosków, w tym wniosków o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej, ogólnej interpretacji podatkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej. 
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Płock, 12 grudnia 2022 r. 

  

 


