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Zakres informacji
Sporządziliśmy i przedstawiamy do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii
podatkowej za 2020 rok („Sprawozdanie podatkowe”), zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”).
W Sprawozdaniu podatkowym odnosimy się w szczególności do:
•

•
•

•

•

•

•

informacji o stosowanych przez PGK procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania
wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie,
informacji o stosowanych przez PGK dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej,
informacji o realizacji przez PGK obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, z podziałem
na podatki, których dotyczą,
informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu właściwych przepisów prawa
podatkowego, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, w tym informacji o transakcjach z podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
informacji o planowanych lub podejmowanych przez PGK działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Banku lub podmiotów
powiązanych w rozumieniu nadanym przez właściwe przepisy prawa podatkowego,
informacji o złożonych przez PGK wnioskach o wydanie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
podatkowego: ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji podatkowej,
wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
informacji dotyczących rozliczeń podatkowych PGK na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową określonych we właściwych przepisach prawa podatkowego.

W Sprawozdaniu podatkowym nie przedstawiliśmy informacji objętych tajemnicą handlową,
przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.
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Sprawozdanie podatkowe PGK
•

Od 1 stycznia 2020 roku mBank S.A., mBank Hipoteczny S.A., mFinanse S.A. i mLeasing
Sp. z o. o. („Spółki”) tworzyły Podatkową Grupę Kapitałową mBank (PGK). Spółki zawarły
umowę na 4 lata. Zgodnie z prawem podatkowym w 2020 roku podatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) była cała podatkowa grupa kapitałowa. mBank S.A. był
spółką dominującą, w szczególności obliczał, pobierał i wpłacał podatek CIT w imieniu PGK.

•

W 2020 roku celem PGK było należyte wykonywanie wszystkich obowiązków
przewidzianych przez prawo podatkowe w podatku CIT („Strategia podatkowa”). Realizowaliśmy
ten cel w oparciu o regulacje wewnętrzne Spółek oraz umowę zawartą przez Spółki, która
określała zasady realizacji obowiązków podatkowych w ramach PGK.

•

W 2020 roku PGK nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej, w tym nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie
podatków zgodnie z art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa („Ordynacja
podatkowa”).

•

W 2020 roku PGK realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z prawem podatkowym. mBank S.A. jako spółka dominująca zapłacił w imieniu PGK
podatek CIT zgodnie z ustawą o CIT. Za 2020 rok podatek CIT dla PGK wyniósł 478,0 mln PLN
według danych na dzień sporządzenia Sprawozdania podatkowego.

•

W 2020 roku PGK nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych. Nie wystąpił przypadek wymagający takiego zgłoszenia.

•

W 2020 roku PGK realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, z uwagi na transakcje z podmiotami powiązanymi realizowane przez
poszczególne Spółki. Szczegółowe informacje w tym zakresie prezentują sprawozdania
podatkowe tych Spółek.

•

W 2020 roku PGK nie podejmowała i nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych PGK lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

•

W 2020 roku PGK złożyła 5 wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej (interpretacje indywidualne). PGK nie składała
natomiast wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1
Ordynacji podatkowej, wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w
art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani wniosków o wydanie
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym.

•

W 2020 roku PGK nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego
do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
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Dodatkowe informacje
Sprawozdanie podatkowe udostępniamy na naszej stronie internetowej: https://www.mbank.pl/onas/informacje-wymagane-przepisami-prawa/informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej.
Zapoznaj się także z ważnym dokumentem: Raport roczny Grupy mBank S.A. za 2020 rok.
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