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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Użyte skróty 
 

Polenergia PV / Spółka / 

Podatnik 

Polenergia Fotowoltaika spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, pod adresem ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-

661 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879748; NIP 

7792508573 

 

Grupa Polenergia Grupa kapitałowa w skład której wchodzi Podatnik 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). 

Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). 

rok podatkowy 2021 Rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. a 

zakończony 31 grudnia 2021 r.  
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1.2. Podstawa prawna i cel sporządzenia informacji  
 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o strategii podatkowej realizowanej 

przez Polenergia PV i tym samym stanowi on wypełnienie obowiązków informacyjnych 

nałożonych przez art. 27c ustawy o CIT.  

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Polenergia 

PV rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. a kończący się 31 grudnia 2021 r.  

 

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są 

obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej 

strategii podatkowej za rok podatkowy.  

 

Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o CIT podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych 

podatników, o których mowa w ust. 1, dotyczy:  

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; 

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu 

uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 

mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania 

indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości; 

 

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, 

z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności: 

 

1) informacje o stosowanych przez podatnika: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

 

2) informacje 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, 

 

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 
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Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) 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, 

 

4)  informacje o złożonych przez podatnika 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 

podatkowej, 

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, z późn. zm.), 

 

5) 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 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 

 

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 

procesu produkcyjnego. 

 

Informacja o realizowanej przez Polenergia PV strategii podatkowej została opublikowana na 

stronie internetowej: https://www.polenergia-pv.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.polenergia-pv.pl/
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2. Informacja o realizowanej strategii podatkowej  
 

2.1. Procesy i procedury 
 

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie. 
 

a) Informacje ogólne  

 

Polenergia Fotowoltaika spółka akcyjna powstała z przekształcenia spółki Edison Energia spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000800969) na mocy uchwały nr 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Edison Energia sp. z o.o. z dnia 13.01.2021 r., objętej 

aktem notarialnym Rep. A nr 798/2021. Od momentu przekształcenia do dnia 20.01.2022 r. Spółka 

funkcjonowała pod nazwą Edison Energia spółka akcyjna. W dniu 20.01.2022 r., aktem notarialnym Rep. 

A nr 299/2022 dokonano zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki, w wyniku czego doszło do zmiany nazwy 

Spółki na Polenergia Fotowoltaika spółka akcyjna. 

 

Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej Polenergia. Podmiotem bezpośrednio dominującym 

wobec Spółki jest Polenergia spółka akcyjna posiadająca 100% akcji Spółki (100% udział w kapitale oraz 

prawach głosu). 

 

Działanie Spółki ukierunkowane jest na spełnienie potrzeb nawet najbardziej wymagającego klienta, 

zarówno indywidualnego jak i biznesowego. Polenergia PV zapewnia dostęp do nowoczesnej i 

innowacyjnej technologii oraz 25-letnią gwarancję produkcji energii. Polenergia PV zrzesza ludzi, którzy z 

pasją i zaangażowaniem wspierają transformację energetyczną, aby dostarczyć czystą energię do każdego 

domu w Polsce. 

 

Dzięki zdobytej wiedzy Spółka pomaga polskim rodzinom i firmom zmienić sposób pozyskiwania energii 

na inteligentny. W ramach prowadzonej działalności Spółka współpracuje wyłącznie z najlepszymi i 

sprawdzonymi firmami, aby zagwarantować jakość i bezpieczeństwo wykonywanych instalacji 

fotowoltaicznych. Przez stale rosnące ceny energii elektrycznej coraz więcej osób myśli o własnych 

panelach fotowoltaicznych, aby uniezależnić się od podwyżek i dodatkowych opłat, co istotnie wpływa na 

rozwój rynku i przekłada się na wzrost sprzedaży Polenergia PV. 

 

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. świadczeniem kompleksowej 

usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej. W szczególności przedmiotem działalność Polenergia PV w 

roku podatkowym 2021 było dostarczanie klientom usług wykonania (dostawy oraz montażu) 

inteligentnych instalacji fotowoltaicznych. Instalacje dostarczane przez Spółkę są wyposażone w 

dedykowaną aplikację oraz systemy, gwarantujące jakość i bezpieczeństwo. 

 

✓ Specjalny system monitoruje każdy moduł, dzięki czemu Spółka może szybko zdiagnozować 

ewentualne usterki, przez co klient unika przerw w dostawie prądu. 
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✓ Aplikacja pozwala klientowi na samodzielne kontrolowanie ilości wytwarzanej energii przez 

panele fotowoltaiczne dzięki dedykowanej aplikacji. 

✓ Instalacja fotowoltaiczna posiada system detekcji łuku elektrycznego, co oznacza, iż w przypadku 

zwarcia zostanie zainicjowane wyłączenie systemu, falownik zostaje odłączony, a optymalizatory 

przechodzą w tryb bezpieczeństwa. 

✓ Polenergia PV zapewnia dłuższą trwałość systemu dzięki automatycznemu wyłączaniu się 

falownika w momencie, gdy temperatura jest zbyt wysoka. 

✓ Spółka spełnia rygorystyczne światowe normy jakości NEC 2017 w zakresie bezpieczeństwa i 

jakości instalacji. 

 

Polenergia PV pomaga również w otrzymaniu finansowania paneli fotowoltaicznych. Spółka współpracuje 

z kilkoma bankami, dzięki czemu rata kredytu jest atrakcyjna i często nie przekracza kwoty miesięcznego 

rachunku za prąd. 

 

Dodatkowo, Spółka jako pierwsza na rynku zagwarantowała 25 lat produkcji energii albo dofinansowanie 

do rachunku. W praktyce oznacza to, iż w momencie, kiedy instalacja klienta nie osiągnie deklarowanych 

uzysków, Polenergia PV zobowiązuje się do zapłacenia rachunku za prąd za klienta. 

 

Realizowana przez Polenergia PV strategia podatkowa obejmuje przestrzeganie obowiązujących na 

terenie Polski przepisów prawa podatkowego oraz wdrożonych w Spółce procesów a także procedur 

dotyczących wykonywania obowiązków podatkowych.  

 

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego to system stosowanych przez Spółkę mechanizmów kontroli dot. zapewnienia 

wiarygodności i kompletności deklaracji podatkowych oraz ujawnianych w nich informacji, zgodności z 

prawem i terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.  

 

Celem Spółki w zakresie realizacji obowiązków podatkowych jest zachowanie odpowiedniego poziomu 

zarządzania ryzykiem podatkowym, utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi oraz 

zapewnienie zgodności strategii gospodarczej Spółki z realizowaną strategią podatkową. Dla celów 

prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych w najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności 

Spółki obszarach wdrożone zostały odpowiednie procedury. 

 

Wszelkie działania Spółki podejmowane w zakresie realizacji strategii podatkowej odpowiadają skali 

prowadzonej przez Spółkę działalności, aktualnie istniejącej struktury organizacyjnej oraz posiadanych 

zasobów ludzkich i zakładają obowiązek dochowania najwyższych standardów oraz maksymalnego 

profesjonalizmu w podejściu do tematów podatkowych.  

 

Spółka przestrzega w swojej działalności uniwersalnych wartości etycznych, dokłada wszelkich starań, aby 

działać w najlepszym interesie swoich pracowników, osób z nią współpracujących i akcjonariuszy, mając 

również na względzie dobro lokalnych społeczności oraz środowiska poprzez rozwijanie czystej, przyjaznej 

otoczeniu energetyki. 

 

Bardziej szczegółowe wyjaśnienia dot. realizowanej przez Polenergia PV strategii podatkowej zostały 

przedstawione w kolejnych podpunktach. 
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b) Ryzyko podatkowe 

 

i. Identyfikacja i ograniczanie ryzyk podatkowych  

 

Celem Spółki jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do realizacji obowiązków 

podatkowych poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań 

dotyczących realizacji obowiązków podatkowych oraz ryzyka związanego z odmienną interpretacją 

przepisów podatkowych. 

 

Charakter oraz skala działalności gospodarczej Spółki powoduje, iż Polenergia PV jest narażona na różnego 

rodzaju ryzyka podatkowe, związane m.in. z niewłaściwą interpretacją niejednoznacznych przepisów 

prawa podatkowego. Podejmując wysiłek odpowiedzialnego zarządzania przedmiotowym ryzykiem oraz 

wyrażając chęć jego ograniczania, Spółka współpracuje z gronem zewnętrznych doradców. W przypadku 

zidentyfikowania potencjalnych ryzyk podatkowych, Polenergia PV zasięga opinii ekspertów, monitorując 

tym samym wszelkie zmiany w przepisach prawno-podatkowych. 

 

Polenergia PV podejmuje najwyższe starania w ograniczaniu ryzyka podatkowego poprzez minimalizację 

ewentualnych zagrożeń ze strony otoczenia podatkowego przy wykorzystaniu wewnętrznych procedur i 

procesów oraz powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, w tym możliwości złożenia wniosku o 

wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 

 

ii. Procedury zarządzania ryzykiem podatkowym  

 

Celem i dążeniem Spółki jest wywiązywanie się w prawidłowy i terminowy sposób ze wszystkich 

obowiązków podatkowych nałożonych na gruncie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem 

dostępnych preferencji podatkowych. 

 

Spółka poprzez wieloletni proces realizacji obowiązków podatkowych, wypracowała szereg procedur 

odnoszących się do nadzoru wewnętrznego i kontroli obszaru podatkowego. Obowiązujące w Spółce 

procesy wspomagają zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i zapewniają ich prawidłowe wykonanie. Ich celem jest zapewnienie prawidłowego sposobu 

realizacji przez Polenergia PV obowiązków podatkowych.  

 

W roku podatkowym 2021, Spółka współpracowała z zewnętrznym biurem rachunkowym, które 

wspomagało działania Polenergia PV ukierunkowane na zarządzanie ryzykiem podatkowym poprzez 

prawidłową realizację powszechnych dla Spółki obowiązków podatkowych (w szczególności 

przygotowywanie deklaracji Intrastat, plików JPK_V7M, VAT-UE, obliczanie zaliczek na CIT). Osobami 

odpowiedzialnymi za wprowadzanie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informacji 

wszelkich dokumentów księgowych byli pracownicy Polenergia PV. Na tym etapie odbywała się pierwsza 

weryfikacja merytoryczna i formalna każdego z dokumentów. System elektroniczny zapewniał natomiast 

integralność i poufność danych. Integracja z wewnętrznym systemem księgowym stosowanym w 

Polenergia PV pozwalał na ich bezpieczny i sprawny obieg. 
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Korzystając z wiedzy eksperckiej biura księgowego, Spółka weryfikowała także możliwość powstania 

zobowiązań podatkowych m.in. w obszarze podatku u źródła, podatków lokalnych. Pozwalało to uniknąć 

sytuacji, w której obowiązek podatkowy nie zostałby lub zostałby nieprawidłowo rozpoznany w wyniku 

braku doświadczenia lub pomyłki. 

  

Procedury zarządzania ryzykiem podatkowym wypracowane w Spółce zakładały zasadę kolegialności – 

wszystkie dokumenty analizowane i wprowadzane przez biuro księgowe podlegały dodatkowej weryfikacji 

merytorycznej i formalnej przez menedżerów poszczególnych działów Polenergia PV. W przypadku kwestii 

większej wagi oraz obarczonych wyższym ryzykiem (np. sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8), całą 

dokumentację weryfikował oraz zatwierdzał dodatkowo Dyrektor Finansowy. 

 

Polenergia PV zarządzając własnym ryzykiem podatkowym, podjęła także stałą współpracę z 

zewnętrznymi doradcami podatkowymi. Wiedza ekspercka doradców pozwalała na dodatkową 

weryfikację zgłaszanych przez biuro księgowe oraz pracowników Spółki wątpliwości dotyczących 

konkretnych zagadnień podatkowych. Przedmiotowa współpraca zakładała także opracowywanie 

dodatkowych raportów i analiz m.in. w zakresie cen transferowych.  

 

Poprzez wdrożenie i stosowanie ww. procedur Spółka dąży do zapewnienia zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz bezpieczeństwa podatkowego w toku prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

iii. Poziom akceptacji ryzyka podatkowego 

 

W zakresie pożądanego poziomu ryzyka podatkowego, które Spółka jest gotowa zaakceptować w ramach 

swojej działalności, w tym gotowości do podjęcia ryzyka i uwzględnienia pozycji podatkowych, które mogą 

zostać niezaakceptowane bądź podważone przez administrację skarbową, założeniem jest jego eliminacja 

/ utrzymanie na najniższym możliwym poziomie. 

 

Spółka nie stosuje tzw. „agresywnego planowania podatkowego”, polegającego na tworzeniu sztucznych 

struktur lub na przeprowadzaniu transakcji pozbawionych sensu ekonomicznego.  

 

W ramach kwestii podatkowych, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne Spóła korzysta z 

profesjonalnego wsparcia ze strony zewnętrznych doradców podatkowych. W uzasadnionych 

przypadkach, wyrażających się wysoką niepewnością interpretacyjną przepisów podatkowych, Spółka 

każdorazowo bierze pod uwagę możliwość wystąpienia do organów podatkowych z wnioskami o wydanie 

indywidualnych interpretacji podatkowych.  

 

iv. Poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu 

planowania podatkowego 

 

Zarząd Spółki sprawuje ogólny nadzór nad strategicznymi kwestiami podatkowymi dotyczącymi 

działalności Spółki współpracując w tym zakresie z osobami odpowiedzialnymi w Polenergia PV za 

realizację obowiązków podatkowych. W szczególności Zarząd Spółki nadzoruje prawidłowość realizacji 

strategii podatkowej, ładu korporacyjnego oraz procesu zarządzania w Spółce ryzykiem podatkowym.  
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v. Raportowanie, składanie deklaracji, płatności zobowiązań podatkowych  

 

Spółka jest zaangażowana w wypełnianie swoich obowiązków wynikających ze wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa podatkowego. Podstawowym założeniem jest, że Polenergia PV wypełnia swoje 

obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i składa wszelkie wymagane 

deklaracje oraz terminowo płaci podatki a także inne należności publicznoprawne. W ramach swojej 

działalności, osoby odpowiedzialne w Spółce za przygotowanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych 

korzystają z narzędzi informatycznych, które wspomagają proces raportowania i minimalizują ryzyko 

dokonania omyłek i błędów rachunkowych.  

 

Dodatkowo, w zakresie procesów i procedur podatkowych, w Spółce występuje zasada kolegialności. 

Spółka w roku podatkowym 2021 korzystała z usług zewnętrznego biura księgowego, które dokonywało 

weryfikacji  formalnej poprawności dokumentów księgowych, wprowadzanych przez pracowników Spółki 

do elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informacji zintegrowanego z systemem księgowym 

Spółki. Dokumenty wprowadzone do systemu podlegały także weryfikacji merytorycznej i formalnej przez 

managerów poszczególnych działów Spółki. Na podstawie zaakceptowanych dokumentów, sporządzane 

były deklaracje podatkowe. 

 

2.2. Formy współpracy z organami KAS  
 

Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

Podatnik nie jest stroną umowy o współdziałanie zawieranej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, 

o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej, jednakże w ramach bieżących kontaktów z organami 

KAS wykazuje się otwartością i chęcią współpracy oraz podejmuje wszelkie inne niezbędne formy 

współpracy w celu należytego wywiązania się ze swoich obowiązków podatkowych.  

2.3. Realizacja obowiązków podatkowych  
 

Informacje 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. 

 
W roku podatkowym 2021, Spółka realizowała w zakresie swojej działalności gospodarczej obowiązki 

podatkowe w obszarze następujących podatków:  

Rodzaj podatku Rola Spółki 

Podatek dochodowy od osób prawnych Podatnik 

Podatek dochodowy od osób fizycznych Płatnik 

Podatek od towarów i usług Podatnik 
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Podatek od czynności cywilnoprawnych  Podatnik  

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o 

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

przedmiotowym zakresie nie wystąpił.  

2.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 

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, 

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym 

podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o transakcjach Spółki w roku podatkowym 2021 

zrealizowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość 

przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na 

podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020  

 

 

Rodzaj transakcji Przedmiot transakcji Podmiot powiązany 

Transakcje finansowe Udzielenie pożyczki 

Podmioty będące polskimi 

rezydentami podatkowymi 

Transakcje finansowe Udzielenie poręczeń zobowiązań 

handlowych 

Transakcje finansowe Ustanowienie zabezpieczeń do 

umowy kredytowej  

 Transakcje usługowe Zakup usług agenta zakupowego  

Transakcje towarowe Sprzedaż towarów handlowych 

Transakcje usługowe Sprzedaż usług dostawy z 

montażem oraz obsługi 

poinstalacyjnej 

 

Spółka wskazuje przy tym, że wszelkie obowiązki dokumentacyjne wynikające z przepisów o cenach 

transferowych zostały wypełnione przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi regulacjami a warunki 

transakcji z podmiotami powiązanymi zostały ustalone w oparciu o zasadę ceny rynkowej. 

 

2.5. Działania restrukturyzacyjne 
 

Informacje 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 
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W roku podatkowym 2021, został rozpoczęty proces sprzedaży akcji Spółki na rzecz Polenergia S.A. W dniu 

31 grudnia 2021 r. doszło do podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży wszystkich akcji Spółki na rzecz 

Polenergia S.A., natomiast przeniesienie własności akcji Spółki nastąpiło już w kolejnym roku.  

 

Jednocześnie w trakcie 2021 r. Spółka dokonała zbycia udziałów w 3 spółkach powiązanych na rzecz 

podmiotu niepowiązanego.  

 

Innego rodzaju działania restrukturyzacyjne, takie jak podział, połączenia aport itp. nie miały miejsca.  

 

2.6. Wnioski o wydanie interpretacji i wiążących informacji stawkowych 
 

Informacje o złożonych przez podatnika 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 

podatkowej, 

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, z późn. zm.). 

Spółka informuje, że w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie: 

✓ ogólnej interpretacji podatkowej; 

✓ indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;  

✓ wiążącej informacji stawkowej;   

✓ wiążącej informacji akcyzowej;  

 

2.7. Dokonywanie rozliczeń podatkowych w rajach podatkowych  
 

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 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 
 

W roku podatkowym 2021 Podatnik wedle swojej najlepszej wiedzy nie dokonywał rozliczeń podatkowych 

na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 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 

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 


