Strategia podatkowa za rok 2020
W niniejszym dokumencie przedstawiona została informacja o zrealizowanej strategii podatkowej1 dla
Alpiq Energy SE Oddział w Polsce (dalej: Alpiq).
***
1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Ogólne zasady funkcjonujące w Alpiq należy do międzynarodowej grupy z siedzibą w Szwajcarii.
Kompletność i prawidłowość rozliczeń podatkowych w Alpiq są jednymi z istotnych czynników
świadczących o jej rzetelności i uczciwości. Alpiq prezentuje konserwatywne podejście cechujące
się zapłatą obowiązujących podatków na terenie jurysdykcji, w których prowadzi swoją działalność.
Rozliczenia podatkowe Alpiq dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego, a kwoty zobowiązań podatkowych są regulowane w terminie wynikającym
z przepisów. Decyzje podejmowane przez Alpiq nie są skierowane na osiągnięcie korzyści
podatkowej, a wynikają z racjonalnych przesłanek biznesowych. W celu potwierdzenia
prawidłowości sposobu implementacji niektórych przepisów prawa podatkowego w działalności
gospodarczej Alpiq korzysta z otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych
przez odpowiednie organy podatkowe.
Procesy i procedury
•
•
•

•
•
•

Ogólna polityka w zakresie cen transferowych;
Polityka w zakresie VAT (w tym polityka dotycząca przeciwdziałaniom nadużyć w zakresie VAT;
Procedura dotycząca wprowadzania nowych produktów z perspektywy podatkowej polega na
tym, że przed wprowadzeniem nowych produktów dział podatkowy określa skutki podatkowe
związane z nowym produktem oraz wprowadza je w życie;
Rozliczenie oraz sprawozdawczość z tytułu VAT oraz akcyzy dokonywane jest przez
profesjonalny podmiot zewnętrzny;
Alpiq współpracuje z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi doradztwa
podatkowego;
Za prawidłowe wywiązywanie się Alpiq z obowiązków podatkowych jest odpowiedzialny
„International Tax Manager” oraz starszy księgowy .

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Data złożenia
wniosku

31.12. 2020 r.

1

Przedmiot wniosku
Uznanie porównywalności istotnych warunków ustalonych pomiędzy Alpiq PL a
Alpiq SE w transakcji obejmującej usługi wsparcia w zakresie obsługi sprzedaży
hurtowej energii elektrycznej w transakcjach terminowych (transakcje forward)
z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty oraz
potwierdzenia prawidłowości wyboru metody ustalania cen transferowych w tej
transakcji.

Na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1406, dalej: updop)

3. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczpospolitej 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 podatkowej2, z podziałem na podatki, których dotyczą
W 2020 r. Alpiq nie przekazywał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach
podatkowych, ponieważ w 2020 r. nie wystąpiły w spółce schematy podatkowe, które podlegałyby
obowiązkowi raportowania.
4. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Alpiq, w tym podmiotami
niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.
• Alpiq AG – zakup i sprzedaż certyfikatów CO2;
• Po Prostu Energia S.A. – handel energią elektryczną w ramach transakcji terminowych i
natychmiastowych;
• Alpiq Energy SE – Alpiq zapewnia na rzecz Alpiq Energy SE usługi wsparcia w wybranych
działaniach dotyczących obrotu energią elektryczną i gazem.
5. Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ
na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu
art. 11 ust.1 pkt 4 updop
Alpiq nie podjął ani nie planował podjąć działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązania podatkowego podatnika lub podmiotów powiązanych.
6. Informacje o złożonych przez Alpiq w 2020 r. wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W 2020 r. Alpiq nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
7. Informacje o złożonych przez Alpiq w 2020 r. wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W 2020 r. Alpiq nie składał wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
8. Informacje o złożonych przez Alpiq w 2020 r. wnioskach o wydanie wiążącej informacji
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług3
W 2020 r. Alpiq nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
9. Informacje o złożonych przez Alpiq w 2020 r. wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej,
o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4
W 2020 r. Alpiq nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2020 poz. 1325, dalej: Ordynacja podatkowa)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685)
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Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 722)
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10. 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 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw
finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
W 2020 r. Alpiq nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.

