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Szanowni Państwo, 
 
od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021, poz. 1800 z późn. 
zm., „ustawa o CIT”), na gruncie których określone podmioty są obowiązane do spo-
rządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 
podatkowej za rok podatkowy. 
Mając na uwadze odpowiedzialne podejście Spółki do nałożonych na nią przepisami 
prawa podatkowego obowiązków, w związku ze spełnieniem przez Axpo Polska 
sp. z o.o. (”Spółka” lub „Axpo”) kryterium przychodowego wskazanego w art. 27b 
ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka publikuje informację o realizowanej strategii podat-
kowej za rok podatkowy obejmujący okres 1 października 2020 – 30 września 2021 r. 
(„Rok Podatkowy”). 
Podane w niniejszej informacji dane są zgodne z wymogami art. 27c ust. 2 ustawy 
o CIT. 
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1. Wprowadzenie 

Axpo jest polską spółką realizującą działalność w sektorze energetycznym. Podsta-
wowy zakres działalności Spółki obejmuje handel energią elektryczną. Axpo jest 
obecne na polskim rynku już od ponad 20 lat, gdzie stało się jednym z wiodących 
niezależnych odbiorców zielonej energii. Klienci w Polsce mogą korzystać z dopasowa-
nych do swoich potrzeb ofert na odkup i dostawy energii w oparciu o strukturyzowane 
i długoterminowe umowy, bilansowanie handlowe, obrót prawami majątkowymi czy 
gwarancjami pochodzenia. 
Spółka jest częścią grupy Axpo, będącej największym szwajcarskim producentem 
energii odnawialnej oraz międzynarodowym liderem w obrocie energią słoneczną i wia-
trową, a także ich promowaniu. 
Spółka dokłada wszelkich starań, aby wynikające z przepisów podatkowych obowiązki 
podatkowe były wykonywane w sposób prawidłowy oraz terminowy, a także dąży do 
zachowania przejrzystości i transparentności rozliczeń podatkowych oraz otwartości 
i partnerskiego podejścia w kontaktach z organami podatkowymi. 
 

2. Informacje o stosowanych przez Axpo procesach i procedurach doty-
czących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prze-
pisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykona-
nie 

Spółka dąży do prawidłowego i rzetelnego rozliczania zobowiązań podatkowych, przy 
wykorzystaniu procesów wypracowanych na przestrzeni lat w prowadzonej działalno-
ści. 
Spółka posiada szereg funkcjonujących zasad i niespisanych procesów, których prze-
strzeganie ma na celu zapewnienie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków 
przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w spółkach 
stopień sformalizowania zasad realizacji obowiązków podatkowych spółek tworzy efek-
tywny system wypełniania funkcji podatkowej, nie generując jednocześnie nadmier-
nych obciążeń administracyjnych po stronie pracowników Spółki. 
W związku z dynamicznym rozwojem prowadzonej przez Axpo działalności gospodar-
czej przy jednoczesnej zmienności prawa podatkowego, Spółka ściśle współpracuje 
z renomowanymi zewnętrznymi doradcami i firmami, których zakres wsparcia zależy 
od zidentyfikowanych potrzeb. 
 

3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej 

Na gruncie obecnie obowiązujących regulacji, jedyną formą dobrowolnej współpracy 
z organami Krajowej Administracji Skarbowej jest umowa o współdziałanie przewi-
dziana na gruncie Ordynacji Podatkowej.  
W Roku Podatkowym Spółka nie była objęta tym programem ani nie występowała do 
organów o zawarcie takiej umowy. 
 

4. Informacje o schematach podatkowych 

W Roku Podatkowym nie zostały zaobserwowane żadne zdarzenia, które wiązałyby się 
z koniecznością przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podat-
kowej. 
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5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% 
sumy bilansowej aktywów  

W Roku Podatkowym Spółka zawarła następujące transakcje z podmiotami powiąza-
nymi, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w ro-
zumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
nego sprawozdania finansowego: 

• sprzedaż instrumentów SWAP zabezpieczających ceny certyfikatów energe-
tycznych, energii eklektycznej oraz gazu – transakcja ze spółką powiązaną 
z siedzibą w Szwajcarii; 

• zakup uprawnień do emisji CO2 – transakcja dotyczyła spółki powiązanej 
z siedzibą we Włoszech; 

• pożyczka - od podmiotu powiązanego z siedzibą w Luksemburgu. 
 

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Axpo działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 
11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 

W Roku Podatkowym nie miały miejsca działania restrukturyzacyjne mogące mieć 
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych, zarówno Spółki, jak i podmiotów z nią 
powiązanych.  
Ponadto, działania takie nie były planowane w Roku Podatkowym i nie są przewidy-
wane na moment publikacji informacji o realizowanej strategii. 
 

7. Informacje o złożonych przez Axpo wnioskach o wydanie interpretacji 
indywidualnej, interpretacji ogólnej, wiążącej informacji stawkowej, 
wiążącej informacji akcyzowej 

W Roku Podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji indywidu-
alnej, interpretacji ogólnej, wiążącej informacji stawkowej i/lub wiążącej informacji 
akcyzowej. 
 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na 
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podat-
kową 

Spółka nie dokonywała w Roku Podatkowym rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wyko-
nawczych 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. 


