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Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

za rok podatkowy trwający 
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Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej ma na celu realizację przez 

Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. obowiązku nałożonego przez art. 27c ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.1406  

z późn.zm.). 

 

Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. kontynuuje działalność rozpoczętą w 1991 roku, jako 

firma rodzinna prowadząca początkowo stację paliw w Białej Podlaskiej. 

Z czasem rozszerzała zakres swojej działalności o sprzedaż hurtową paliw silnikowych, 

oleju grzewczego i LPG stając się regionalnym liderem branży paliw. Bliskość portu 

przeładunkowego i bazy paliw w Małaszewiczach pozwoliła rozszerzyć ofertę o paliwa 

importowane i rozwinąć skrzydła. 

 

Obecnie, codziennie oferujemy sprzedaż z kilkunastu baz paliw w całej 

Polsce, dostarczamy paliwa do Klienta własną dostawą oraz prowadzimy sprzedaż 

detaliczną poprzez dwadzieścia stacji paliw (w tym 9 w pełni zautomatyzowanych) 

zlokalizowanych głównie na wschodzie i południu kraju. W ostatnich latach powstał 

specjalistyczny, uprawniony przez TDT serwis ADR, świadczący usługi dla 

użytkowników wszelkiego rodzaju cystern drogowych. 

 

W 2017 roku Spółka rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż węgla kamiennego, jako 

pośredniczący podmiot węglowy. Zorientowanie na potrzeby rynku, znajomość 

konkurencji, doświadczenie w relacjach z partnerami i utrzymywanie wysokiego 

poziomu pozwoliło zdobyć Spółce pozycję jednego z czołowych sprzedawców wyrobów 

węglowych. 

 

http://www.petrodom.pl/oferta/hurt-paliw-z-odbiorem-wlasnym/
http://www.petrodom.pl/oferta/hurt-paliw-z-dostawa/
http://www.petrodom.pl/oferta/stacje-paliw/
http://www.petrodom.pl/oferta/serwis-adr/
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1. Informacja o stosowanych przez Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k.  procesach 

oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie oraz o dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 

 

Procesy podatkowe 

 

Strategia podatkowa realizowana przez Spółkę  

 

Rozliczenia podatkowe Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. są dokonywane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań 

podatkowych są kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym 

przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających  

z przepisów prawa. Wszystkie transakcje realizowane przez spółkę mają charakter 

biznesowy. 

Władze Spółki zapewniają skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy 

wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego. 

Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające 

prawidłowe realizowanie przez Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

 

Procedury podatkowe 

 

W Spółce funkcjonują zasady i procesy podatkowe oparte na codziennej i utrwalonej 

praktyce dotyczące rozliczenia wszystkich podatków, których Spółka jest podatnikiem 

lub płatnikiem. W 2021 r obowiązywały następujące procedury podatkowe :  

 

a. Procedura dokonywania płatności na rachunki z białej listy  

b. Procedura raportowania schematów podatkowych MDR  

c. Procedura stosowania mechanizmu podzielonej płatności  

d. Procedura stosowania przepisów dotyczących cen transferowych  

e. Procedura kontroli biznesowej i wystawiania faktur sprzedaży  

f. Procedura obiegu dokumentów i archiwizacji dokumentów. 

 

Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej 

 

W 2021 r Spółka Petrodom Paliwa Sp. z o.o. sp.k. nie stosowała żadnych dobrowolnych 

form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 



 

 
   3  

 

  Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska 

  tel. 83 344 44 07, fax 83 344 44 15, biuro@petrodom.pl, www.petrodom.pl 

NIP 522 301 14 28   REGON 147026712  KRS 0000491529   

 

 

2. Informacje odnośnie realizacji przez Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. 

obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz  

z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 

Ordynacji podatkowej 

 

Spółka w ramach nałożonych obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego odprowadzała podatki z tytułu: 

 

a. Podatku dochodowego od osób prawnych 

b. Podatku od towarów i usług 

c. Podatku akcyzowego 

d. Podatek od środków transportu 

e. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 

f. Podatku od nieruchomości 

g. Opłata za koncesję na alkohol 

h. Składki ZUS 

i. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) 

j. Składki PFRON 

 

Spółka składała deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.  

W Spółce nie wystąpiły schematy podatkowe podlegające raportowaniu, w związku  

z tym, Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji  

o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 

podatkowej. 

 

3. Informacje o:  

 

a. transakcjach 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.  

 

W 2021 r wystąpiły transakcje z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 

5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 
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W roku 2021 Spółka Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp.k. dokonała transakcji z podmiotem 

powiązanym, tj. Spółką Domańska Sp. j. polegających na dzierżawie nieruchomości oraz 

najmie pojazdów. 

 

b. planowanych lub podejmowanych przez Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k.  

działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość 

zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych  

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,  

 

Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych. 

 

4. Informacje o złożonych przez Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. wnioskach  

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 podatkowa, 

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), 

 

W roku 2021 Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. nie składała wniosków o wydanie 

indywidualnych interpretacji dotyczących prawa podatkowego, informacji stawkowej 

czy też informacji akcyzowej. 

 

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Petrodom Paliwa 

Sp. z o.o. Sp. k.  na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art.71 _ 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. 

 

W roku podatkowym 2021 Spółka Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. nie dokonywała 

rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową. 


