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Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy  01.01.2020-31.12.2020 
dla BARTER S.A. 

Sporządzona na podstawie art. 27.c  

Ustawy z  dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  
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Wstęp 

Informacja o realizacji strategii podatkowej ma na celu wypełnienie obowiązku , zgodnie z którym podatnicy, 
u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła 
równowartość 50 mln euro zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Tj. DZ. U. z 2020 r . poz. 1406 z późn. zm.)  

Barter S.A. przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane 
z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi  operacjami gospodarczymi. W celu 
zapewnienia kompletności , prawidłowości, rzetelności przestrzegania prawa podatkowego Spółka wdrożyła 
/realizowała procesy i procedury zarządzania. 

Informacja nie odnosi się do informacji zastrzeżonych z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa, w szczególności danych objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, poufnych 
podlegających ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową, zobowiązania 
kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. 

 Informacje ogólne 

 Informacje o Spółce 

BARTER S.A. jest firmą ze 100% udziałem kapitału polskiego, prężnie rozwijającą się  w sektorze 
energetycznym. Działamy w branży już od 1999 roku.  
Podstawowym profilem działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja: 

 gazu płynnego propan-butan, propan, butan oraz n-butan 
 gazu w butlach stalowych 11kg i 33kg, w butlach turystycznych oraz w butlach z 

przeznaczeniem do zasilania wózków widłowych 
 gazu LNG 
 nawozów mineralnych 

Świadczymy usługi w zakresie: 
 przeładunku i magazynowania gazu, nawozów mineralnych, węgla oraz innych towarów z 

wykorzystaniem infrastruktury terminala w Sokółce 
 obsługi celnej – od 2017r. posiadamy pozwolenie upoważnionego przedsiębiorcy AEO 
 transportu towarów do klientów z wykorzystaniem floty pojazdów ciężarowych i 

dostawczych 
 transportu wagonów w relacji Kuźnica Białostocka – Sokółka, jesteśmy licencjonowanym 

przewoźnikiem kolejowym towarów (licencja nr WPR/228/2013) 
 montażu oraz serwisowania instalacji grzewczych i zbiorników na gaz LPG 
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Kompletność i prawidłowość, należyta staranność rozliczeń podatkowych jest priorytetowym celem 
Spółki. Barter S.A. jest odpowiedzialnym, rzetelnym, wywiązującym się z obowiązków podatkowych 
podatnikiem mającym swój wkład w zapewnieniu środków publicznych. 
Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i terminowe regulowanie należności 
publicznoprawnych są kluczowymi wartościami Spółki. Spółka nie podejmuje zadań z zakresu tzw. 
Optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań ,mogących powodować 
zwiększenie ryzyka podatkowego lub narazić budżet państwa na uszczuplenie należności 
publicznoprawnych.  
 
Informacje o stosownych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i prawidłowe 
wykonanie. 
Barter S.A. wprowadził strukturę wewnętrzną obejmującą szereg komórek organizacyjnych 
generujących dane mające wpływ na wysokość należności publicznoprawnych , wdrożył podział 
kompetencji umożliwiający prawidłową realizację zdarzeń gospodarczych. Wdrożenie procedur 
wewnętrznych pozwala na wnikliwą weryfikację konsekwencji podatkowych działań biznesowych 
mających na celu identyfikowanie i ograniczenia ryzyka podatkowego. 
Wprowadzenie regulaminów przyporządkowania obowiązków związanych z rozliczaniem przez 
Barter S.A. należności publicznoprawnych ma na celu rzetelne wykonywania obowiązków 
podatkowych.  
Zadania i obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych Barter S.A. zawarte są w: 

 Strukturze Organizacyjnej Barter S.A. 
 właściwych wewnętrznych aktach/procedurach/regulaminach/zarządzeniach 

organizacyjnych 
 w zakresach obowiązków poszczególnych pracowników 

Spółka dokłada najwyższych starań w wykonywaniu nałożonych przepisami prawa obowiązków 
podatkowych. 
 
Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej  
Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkich wyjaśnień 
oraz wymaganych informacji. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości, identyfikacja 
dokonywana jest jak najszybciej i przekazywana niezwłocznie do organów podatkowych. 
Barter S.A. w Roku Podatkowym nie uczestniczył w Programie Współdziałania z Organami Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
 
Informacje dotyczące realizacji obowiązków podatkowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
Barter S.A. w roku podatkowym 2020 realizowała obowiązki podatkowe w zakresie: 



 

 

Centrala  
Barter S.A.  
15-281 Białystok  
ul. Legionowa 28 
NIP 966 13 88 342 
tel. 85 74 85 300 
fax 85 74 85 299 
biuro@bartergaz.pl 
www.bartergaz.pl  
 
 

 
Santander Bank Polska S.A.  26 1500 1083 1210 8005 8865 0000 

KRS 0000283787 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku 

Kapitał akcyjny 1 012 000 PLN 
 

             

Oddziały 
Oddział w Barczewie 

Oddział w Bydgoszczy 
Oddział w Sokółce 

Oddział w Sosnowcu 
Oddział w Kutnie 

 

 podatku dochodowego od osób prawnych – ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020r poz. 1406 z późn. zm.,) kwota zapłaconego 
podatku przez Spółkę w 2020r. stanowiła kwotę sześciocyfrową. 

 podatku od osób fizycznych – ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (DZ.U. z 2021r. poz 1128 z późn. zm.,) kwota zapłaconego podatku przez Spółkę 
w 2020r. stanowiła kwotę siedmiocyfrową. 

 podatek od towarów i usług – ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2021r. poz.685z późn. zm.,) kwota zapłaconego podatku przez Spółkę w 2020r. 
stanowiła kwotę dziewięciocyfrową 

 podatku akcyzowego – ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. 
poz. 722. Z późn. zm.,) kwota zapłaconego podatku przez Spółkę w 2020r. stanowiła kwotę 
dziewięciocyfrową 

 podatku od czynności cywilnoprawnych – ustawy z dnia 9 września 200r. (DZ.U. z 2020r. poz. 
815 z późn. zm.,) kwota zapłaconego podatku przez Spółkę w 2020r. stanowiła kwotę 
trzycyfrową. 

 podatków i opłat lokalnych – ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz.U. z 219r. poz. 1170 z późn. 
zm.,) kwota zapłaconego podatku przez Spółkę w 2020r. stanowiła kwotę siedmiocyfrową. 

 opłata zapasowa – ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 16 lutego 2007r. (Dz.U. z 2021.0.2249 z późn. zm.,) 
kwota zapłaconego podatku przez Spółkę w 2020r. stanowiła kwotę ośmiocyfrową. 

Łącznie Spółka przekazała do budżetu państwa w roku 2020 dziewięciocyfrową kwotę podatków. 
 
Informacje o schematach podatkowych , o których mowa w art. 86a § 1pkt 10 Ordynacji 
Podatkowej.                                                                                                                                                                                                                       
Spółka w roku podatkowym 2020 nie zidentyfikowała i nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej żadnego schematu podatkowego. 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których 
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości  

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r. Barter S.A. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
361.953.141,31 pln. W roku podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi 
transakcji kontrolnych o charakterze jednorodnym, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 
tj. kwoty 18.097.657,07 pln.  

Barter S.A. nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi nie będącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Informacje dotyczące planowanych lub podejmowanych przez Barter S.A. działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub 
podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 1 pkt 4 ustawy o CIT.   

W Roku Podatkowym 2020 nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych , o których mowa 
powyżej. 

Informacje o złożonych przez Barter S.A. wnioskach o wydanie: 

 ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej, 
 interpretacji przepisów prawa podatkowego , o której mowa w art. 14 Ordynacji 

podatkowej, 
 wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i 

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

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

Barter S.A nie wnioskował o wydanie w/w informacji art. 27c pkt 2 ustęp 4 ustawy o „CIT” 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Barter S.A. na terytoriach lub w 
krajach  stosujących szkodliwa konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art.11j ust 2 i na podstawie art. 23v ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych wydanych na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

W trakcie roku podatkowego, za który sporządzone jest sprawozdanie Barter S.A. nie dokonywał 
rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

 

 

 

 


