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Diebold Nixdorf w Polsce 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 
za 2020 r. 

 
 
Poniższe informacje dotyczą następujących podmiotów, wchodzących w skład grupy Diebold Nixdorf, 
Inc.: 

• Diebold Nixdorf BPO sp. z o. o. (Diebold Nixdorf BPO spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością), 

• Diebold Nixdorf sp. z o. o. (Diebold Nixdorf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 

− dalej łącznie jako: „Spółki”, „Podatnik”.  

 

Wstęp 
Diebold Nixdorf zapewnia usługi, oprogramowanie i technologię, które razem umożliwiają 
przeprowadzanie wielu milionów transakcji każdego dnia. Strategia “Commerce Strategy” ma na celu 
ciągłą poprawę doświadczeń klientów w placówkach bankowych i detalicznych poprzez integrację usług, 
oprogramowania i systemów.  
 
Diebold Nixdorf zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności zgodnie z najwyższymi 
standardami ładu korporacyjnego i etyki. Od ponad 150 lat zobowiązanie to jest bardzo istotne dla 
Diebold Nixdorf, Inc., określając, kim jesteśmy, gdziekolwiek prowadzimy działalność.  
 
Zasady i praktyki ładu korporacyjnego są zbudowane na naszej reputacji w zakresie otwartości, 
uczciwości i odpowiedzialności. Są to zasady, którymi kieruje się Diebold Nixdorf, Inc. i które znajdują 
odzwierciedlenie w naszym nieustannym zaangażowaniu w podążaniu zgodnie z praktykami ładu 
korporacyjnego.  

 
Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego  
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 
 
Spółki jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące zarówno podatnikiem, jak  
i płatnikiem poszczególnych podatków realizują swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego.  
 
W Spółkach obowiązują m.in.: 

• Procedura weryfikacji kontrahentów, 

• Polityka przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania, 

• Polityka dotycząca środków trwałych, 
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• Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych, 

• Polityka rachunkowości, 

• Regulamin wynagradzania. 
 

Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej 
 
Spółki nie wzięły udziału w dobrowolnych programach współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej. 
 

Informacja odnośnie do realizacji przez Podatnika 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, z podziałem na podatki, których dotyczą 
 
Spółki są polskimi rezydentami podatkowymi i realizują swoje obowiązki podatkowe zgodnie z przepisami 
prawa. Spółki nie przekazywały Szefowi KAS w roku podatkowym 2020 informacji o schematach 
podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. 
 

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
ustawy o CIT, 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 
 
Spółki realizowały w roku podatkowym 2020 następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej: 
 

Diebold Nixdorf BPO sp. z o. o. 
 

• nabycie towarów, 

• nabycie usług, 

• świadczenie usług wsparcia (shared services), 

• świadczenie usług programistycznych i wdrożeniowych; 
 
 

Diebold Nixdorf sp. z o. o. 
 

• nabycie usług wsparcia, usług programistycznych i pozostałych, 

• zakup oprogramowania do sprzedawanych urządzeń, 

• opłaty za korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz dostarczonych usług IT i oprogramowania, 

• nabycie towarów, 

• sprzedaż towarów, 

• świadczenie usług programistycznych i wdrożeniowych, 

• świadczenie usług serwisowych, 

• świadczenie usług administracyjnych (central functions), 
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• refaktura kosztów usług nabywanych od podmiotów niepowiązanych (strona przychodowa i 
kosztowa). 

 
Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 
 
W roku podatkowym 2020, Spółki nie dokonały ani nie planowały restrukturyzacji. 

 
Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych 
i innych wiążących informacji 
 

• W roku podatkowym 2020, Spółki nie złożyły wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,  
o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 

• W roku podatkowym 2020, Spółki nie złożyły wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej; 

• W roku podatkowym 2020, Spółki nie złożyły wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej,  
o której mowa w art. 42a ustawy o VAT; 

• W roku podatkowym 2020, Spółki nie złożyły wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej,  
o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Podatnika 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 o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 
 
W roku podatkowym 2020, Spółki nie dokonywały 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 o PIT oraz w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. 

 


