Enefit
Enefit belongs to the Estonian state-owned
energy group Eesti Energia - one of the
largest energy producers in the Baltic
States. It has been present in Poland since
2016, and also in Latvia, Lithuania and
Finland. Enefit is a professional partner for
business customers in the field of energy
purchase as well as energy solutions and
services. As part of the Eesti Energia group,
Enefit took over all the developed
achievements of the corporate culture,
procedures and rules, including the
implemented tax strategy.

Enefit
Enefit należy do estońskiej państwowej grupy
energetycznej Eesti Energia – jednego z
największych producentów energii w krajach
bałtyckich. W Polsce jest obecny od 2016
roku, grupa działa też na Łotwie, Litwie i w
Finlandii. Spółka Enefit to profesjonalny
partner dla klientów biznesowych w zakresie
zakupu energii oraz rozwiązań i usług
energetycznych. Jako część grupy Eesti
Energia, Enefit przejął cały wypracowany
dorobek kultury korporacyjnej, postępowań i
zasad, w tym w zakresie realizowanej strategii
podatkowej.

Eesti Energia
Eesti Energia is a vertically integrated
group with its own mining, conventional
and
renewable
energy
generation,
distribution and international trade. Eesti
Energia produces green electricity from
renewable raw materials as well as oil shale
and mixed household waste and tires.
The Eesti Energia Group includes over 20
companies that employ a total of approx.
5,800 employees.

Eesti Energia
Eesti Energia jest pionowo zintegrowaną
grupą
z własnym
górnictwem,
konwencjonalnym
i
odnawialnym
wytwarzaniem energii, dystrybucją oraz
międzynarodowym obrotem. Eesti Energia
produkuje zieloną energię elektryczną
z odnawialnych surowców, a także łupków
bitumicznych oraz mieszanych odpadów
domowych i opon.
Do Grupy Eesti Energia należy ponad 20
spółek, które zatrudniają łącznie ok. 5 800
pracowników.

General Group tax strategy

Strategia podatkowa Grupy

Introduction

Wstęp

We firmly believe that paying tax is of
central importance to our global economic
and social relationships. By paying our
taxes, we assume responsibility for our
actions, our tax payments are an important
contribution to the expansion and
maintenance of infrastructure and social
cohesion in every one of these countries, as
well as representing a cornerstone in our
commitment to conduct and develop our
business in a sustainable, fair, and
cooperative manner.
Despite the fact that there is not always
absolute certainty regarding tax in
international business transactions, which
leaves some scope for interpretation, The
Group recognizes its clear responsibility in

Jesteśmy głęboko przekonani, że płacenie
podatków ma kluczowe znaczenie dla naszych
międzynarodowych stosunków gospodarczych
i społecznych. Płacąc nasze podatki, bierzemy
odpowiedzialność za nasze działania, a nasze
płatności są ważnym wkładem w rozbudowę i
utrzymanie infrastruktury oraz spójności
społecznej w każdym z tych krajów, a także
stanowią podstawę naszego zaangażowania w
prowadzenie i rozwijanie naszej działalności w
sposób zrównoważony, sprawiedliwy i oparty
na współpracy.
Pomimo faktu, że nie zawsze istnieje absolutna
pewność istnienia jednolitych wykładni
podatkowych
w
międzynarodowych
transakcjach gospodarczych, co pozostawia
pewne pole do interpretacji, Grupa uznaje
1

In this spirit, the Group has drawn up the
following guiding principles in the form of
a tax strategy aimed at ensuring that legal
obligations are met throughout the Group as
a whole, as well as aligning it with our
economic activities.

swoją
wyraźną
odpowiedzialność
w
odniesieniu do lokalnych przepisów. Z tego
powodu zgodność podatkowa jest dla nas
czymś więcej niż dostosowywaniem naszych
procesów decyzyjnych do dokładnego
brzmienia prawa. To również oznacza
uwzględnienie celu prawa podatkowego oraz
intencji ustawodawcy.
W tym duchu Grupa opracowała zasady w
postaci strategii podatkowej mającej na celu
wywiązanie się z obowiązków prawnych w
całej Grupie, w tym Enefit oraz dostosowanie
ich do naszej działalności gospodarczej.

Tax compliance

Tax compliance

The Group has introduced a global body of
rules for all its employees worldwide. This
code of conduct sets out the company's
fundamental values and summarizes
"conduct in compliance with the law" as
follows:
• We keep our operations in
accordance with the legislation,
standards and regulations.

Grupa wprowadziła zbiór zasad dla wszystkich
swoich pracowników na całym świecie. Ten
kodeks postępowania określa fundamentalne
wartości firmy i podsumowuje „postępowanie
zgodne z przepisami prawa” w następujący
sposób:
• Prowadzimy naszą działalność zgodnie
z prawem, normami i przepisami.

respect of local legislation. For this reason,
tax compliance to us is more than gearing
our decision-making processes to the exact
wording of the law. It also means
considering the purpose of the tax law as
well as the intentions of the legislator.

•

•

•

W naszej komunikacji
uczciwi i przejrzyści.

•

W naszej działalności wychodzimy
naprzeciw
oczekiwaniom
współpracowników,
partnerów,
klientów i opinii publicznej.

•

Udzielamy prawdziwych i pełnych
informacji o działalności biznesowej
Grupy.

We are honest and transparent in our
communication.
In our operations, we meet the
expectations of colleagues, partners,
customers and the public.

We provide true and complete information
about the Group's business activities.As a
matter of principle when evaluating a
taxation matter, consideration will be given
to the level of risk, the ease of
implementation and consideration of any
tax reliefs or opportunities available to us
that are clearly within the legislation and
related tax authorities guidance, including
Polish.
In the event of possible tax risk, it is
mapped,
discussed
internally
with
international Financial team until proper

jesteśmy

Podczas oceny kwestii podatkowych pod
uwagę zostanie wzięty poziom ryzyka, łatwość
wdrożenia z uwzględnieniem wszelkich
dostępnych ulg podatkowych lub możliwości,
które są wyraźnie zgodne z przepisami prawa i
powiązanymi
wytycznymi
organów
podatkowych, w tym polskich.
W
przypadku
ewentualnego
ryzyka
podatkowego jest ono mapowane, omawiane
wewnętrznie z międzynarodowym zespołem
finansowym
do
momentu
podjęcia
odpowiednich działań minimalizujących
ryzyko. W razie potrzeby angażowani są
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actions are taken to minimise the risk. If doradcy
zewnętrzni,
aby
zarządzić
needed external advisors are included to ewentualnym ryzykiem podatkowym.
solve possible tax risk.
Implementation of new services, which also
involves other group members is discussed
through with external consultants to
conform that all related party transaction
has been priced correctly. External
consultant is responsible for checking or
composing
Group
transfer
pricing
documentation for every year.

Wdrażanie nowych usług, w które
zaangażowani są również inni członkowie
grupy, jest omawiane z konsultantami
zewnętrznymi w celu potwierdzenia, że
wszystkie
transakcje
z
podmiotami
powiązanymi zostały prawidłowo wycenione.
Konsultanci zewnętrzni są odpowiedzialni za
sprawdzanie lub sporządzanie dokumentacji
cen transferowych Grupy na każdy rok.

The establishment of companies or plants
takes place solely in response to operational
reasons. All Group subsidiaries conduct
active operational economic activities using
physical resources and do not serve the
purposes of tax structuring or tax
avoidance.
Group acts fairly with respect to taxes and
other charges. Group avoids an aggressive
tax strategy and its artificial creation. All
economic operations are carried out in
accordance with the principle of "Tax
follows Business" - all transactions are of a
business nature and are not motivated by
creative planning of tax strategies

Zakładanie spółek lub zakładów następuje
wyłącznie w odpowiedzi na potrzeby
operacyjne. Wszystkie spółki prowadzą
aktywną operacyjną działalność gospodarczą
przy użyciu zasobów fizycznych i nie służą
celom strukturyzacji podatkowej ani unikania
opodatkowania.
Grupa postępuje w sposób właściwy i uczciwy
w zakresie podatków i innych opłat. Grupa
unika agresywnej strategii podatkowej i jej
sztucznego kreowania. Wszelkie operacje
gospodarcze odbywają się zgodnie z zasadą
"Tax follows Business" - wszystkie transakcje
mają charakter biznesowy i nie są
motywowane kreatywnym planowaniem
strategii podatkowych.

Tax risk management

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

The Group has to pay tax in many countries
as a result of the global nature of its
business activities. Local tax laws are often
complex and are subject to interpretation by
both management and the authorities
themselves.
Recent
international
developments have heightened their
complexity further. At the same time,
companies' compliance with tax regulations
and the documentation thereof is subject to
increasing public scrutiny. The complexity
of these changes and developments has
meant greater uncertainty for taxpayers.
Group shows a low propensity to take tax
risks. Systems and controls, as well as tasks
and resources for tax management, are

Grupa jest zobowiązana płacić podatki w wielu
krajach ze względu na globalny charakter
prowadzonej działalności. Lokalne przepisy
podatkowe są często skomplikowane i
podlegają interpretacji zarówno przez zarząd,
jak i same władze. Ostatnie wydarzenia na
arenie międzynarodowej jeszcze bardziej
zwiększyły ich ważność. Z drugiej strony
przestrzeganie przez firmy przepisów
podatkowych oraz ich dokumentacja podlega
coraz większej kontroli społecznej. Złożoność
tych zmian i wydarzeń oznacza większą
niepewność dla podatników.
Grupa wykazuje niską skłonność do
podejmowania ryzyka w zakresie podatków.
Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby
zarządzania podatkami zostały skonstruowane
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designed to enable compliance with tax
laws and regulations.
Effective risk management enables the
Group to identify such uncertainties and the
resulting risks at an early stage and to
mitigate
any
potential
adverse
consequences by implementing suitable
measures. This includes financial risks in
the form of interest on tax payments, fines
or penalties, as well as damage to the
reputation of the Group or a lasting
deterioration in its relationship with the
authorities. The objective of is to minimize
any tax related risks by means of
appropriate mitigation measures.

w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie
przepisów i regulacji podatkowych.
Skuteczne zarządzanie ryzykiem umożliwia
Grupie identyfikację takich niepewności i
wynikających z nich ryzyk na wczesnym
etapie
oraz
łagodzenie
wszelkich
potencjalnych negatywnych konsekwencji
poprzez wdrożenie odpowiednich środków.
Obejmuje to ryzyka finansowe w postaci
odsetek od płatności podatków, grzywien lub
kar, a także szkody dla reputacji Grupy lub
trwałego pogorszenia jej relacji z władzami.
Celem jest minimalizacja wszelkich ryzyk
podatkowych poprzez odpowiednie środki
łagodzące.

The Group financial team is in constant
contact with all business units and external
advisors so that it is always informed of the
latest developments in the area of tax. All
relevant facts are analysed and assessed
together with the Management. Tax-related
issues that present potential tax risks are
reported to the Managing Board so as to
ensure effective risk management.

Zespół finansowy Grupy jest w stałym
kontakcie ze wszystkimi jednostkami
biznesowymi oraz doradcami zewnętrznymi,
dzięki czemu jest zawsze informowany o
najnowszych wydarzeniach w obszarze
podatków. Wszystkie istotne fakty są
analizowane i oceniane wspólnie z Zarządem.
Kwestie podatkowe, które niosą ze sobą
potencjalne ryzyka podatkowe, są zgłaszane
Zarządowi w celu zapewnienia efektywnego
zarządzania ryzykiem.

To establish legal certainty about our own
legal position with regard to matters of
material significance, we seek to obtain
binding rulings from financial authorities
where necessary and legally possible as
well as second opinions from external
advisors. Last but not least, we prevent tax
risks from occurring and minimize their
effects by submitting tax declarations and
returns on time.

W celu uzyskania pewności prawnej co do
naszego własnego stanu prawnego w sprawach
o istotnym znaczeniu, staramy się uzyskać
wiążące orzeczenia organów finansowych
tam, gdzie jest to konieczne i prawnie
możliwe, a także dodatkowe opinie od
doradców
zewnętrznych.
Wreszcie
zapobiegamy
występowaniu
ryzyk
podatkowych i minimalizujemy ich skutki,
składając na czas deklaracje podatkowe.

Tax function responsibilities and
governance

Obowiązki
podatkową

In the case of the Group, meeting tax
obligations involves the close collaboration
of the Eesti Energia Group Tax expert and
financial team. The Group Managing Board
is
also
provided
with
regular
comprehensive updates on current tax
positions and issues, at the least with every
first half-yearly report and annual report,

W przypadku Grupy wywiązanie się z
obowiązków podatkowych wiąże się z bliską
współpracą grupowego eksperta ds. podatków
i zespołu finansowego. Zarząd Grupy
otrzymuje również regularne, kompleksowe
informacje na temat bieżących sytuacji i
zagadnień podatkowych, przynajmniej w
każdym pierwszym raporcie półrocznym i
4

i

zarządzanie

funkcją

and as part of the risk management and
compliance reporting process. The
Supervisory Board, and in particular its
Audit Committee, receive reports on any
material tax positions and tax risks.

rocznym oraz w ramach procesu zarządzania
ryzykiem i raportowania zgodności. Rada
Nadzorcza, a w szczególności jej Komitet
Audytu, otrzymują raporty o wszelkich
istotnych pozycjach podatkowych i ryzykach
podatkowych.

The Group uses internal tax consultant and
in addition external tax consultants, who are
specialised in the areas of corporate income
tax, value added tax, international taxation,
tax accounting and transfer pricing. All are
highly qualified and specialized in their
respective domains, enabling them to
master the inherent complexity of this area
of expertise.

Grupa posiada wewnętrznego doradcę
podatkowego w Estonii oraz dodatkowo
zewnętrznych doradców podatkowych, którzy
specjalizują się w obszarach podatku
dochodowego od osób prawnych, podatku od
towarów
i
usług,
podatków
międzynarodowych,
rachunkowości
podatkowej oraz cen transferowych. Wszyscy
są
wysoko
wykwalifikowani
i
wyspecjalizowani w swoich dziedzinach, co
pozwala im opanować nieodłączną złożoność
tej dziedziny wiedzy.

The Group Tax consultant sees itself as a
business partner to the Group companies
based outside Estonia and provides them
with support. This allows it to analyse the
measures required from a tax perspective
together with the Group companies – where
appropriate by utilizing the expertise of
local tax specialists. In the event of changes
in the law or impending restructuring
measures, the Group also has recourse to
external local tax experts.

Grupowy ekspert ds. podatków postrzega
siebie jako partnera biznesowego dla spółek
Grupy z siedzibą poza Estonią i zapewnia im
wsparcie. Pozwala to na analizę wymaganych
środków z perspektywy podatkowej wspólnie
ze spółkami Grupy – w stosownych
przypadkach z wykorzystaniem wiedzy
lokalnych specjalistów podatkowych. W
sytuacji zmian w prawie lub zbliżających się
działań restrukturyzacyjnych Grupa ma
również możliwość skorzystania z pomocy
zewnętrznych
lokalnych
ekspertów
podatkowych.

Relationship with government and tax
authorities

Relacje z organami podatkowymi

The Group maintains open relationships
with Revenue Authorities in all countries in
which it operates and has a transparent
approach to dealing with the relevant Tax
Revenue Authorities. In the Polish operates
a real-time working relationship with its
dedicated customer relationship manager at
Polish tax authorities with regards to
taxation. The company will raise any
matters with Polish tax authorities,
particularly to avoid uncertainty, for
example where it considers that Polish tax

Grupa utrzymuje otwarte relacje z Organami
Administracji Skarbowej we wszystkich
krajach, w których prowadzi działalność oraz
ma przejrzyste podejście do kontaktów z
właściwymi Urzędami Skarbowymi. W Polsce
prowadzi współpracę z dedykowanym
opiekunem w zakresie podatków. Spółka
będzie poruszać wszelkie sprawy z polskimi
organami podatkowymi, w szczególności w
celu uniknięcia niepewności, na przykład w
przypadku, gdy uzna, że polskie organy
podatkowe mogą zająć inne stanowisko lub
5

authorities may take a different view, or
where the company is seeking confirmation
of a particular approach. The company
provides comprehensive and exhaustive
explanations in the process of inquiries
from the Tax Office.

gdy firma szuka potwierdzenia określonego
podejścia. Spółka udziela kompleksowych i
wyczerpujących wyjaśnień w procesie zapytań
kierowanych ze strony Urzędu Skarbowego.

Taxes as contribution to society

Podatki jako wkład do społeczeństwa

By paying tax in the countries in which we
operate we make a valuable contribution to
financing public projects. In this way, we
support the development of the
infrastructure needed for sustainable
business and make a far-reaching
contribution to society.

Płacąc podatki w krajach, w których działamy,
wnosimy cenny wkład w finansowanie
projektów publicznych. W ten sposób
wspieramy rozwój infrastruktury potrzebnej
do zrównoważonego biznesu i wnosimy
daleko idący wkład w społeczeństwo.

The Group pays the taxes it is liable for in
every country along its value chain. Each
transaction within the Group follows the
arm's-length principle and is hedged with
appropriate
documentation
of
the
underlying facts, purpose, and pricing
mechanism.

Grupa płaci podatki, za które jest
odpowiedzialna, w każdym kraju w swoim
łańcuchu wartości. Każda transakcja w Grupie
odbywa się na zasadach rynkowych i jest
zabezpieczana odpowiednią dokumentacją
stanu faktycznego, celu i mechanizmu
wyceny.

The Group recognizes its social
responsibility as a taxpayer and is
committed to Estonia as a business location
via its biggest Group company and tax
payments. Accordingly, the Group does not
utilize corporate structures aimed at
aggressive tax planning or tax avoidance.

Grupa uznaje swoją odpowiedzialność
społeczną jako podatnika i jest przypisana do
Estonii jako lokalizacji biznesowej (rezydencji
podatkowej) za pośrednictwem swojej
największej spółki Grupy i płatności
podatkowych. W związku z tym Grupa nie
wykorzystuje
struktur
korporacyjnych
nastawionych na agresywne planowanie
podatkowe lub unikanie opodatkowania.

General information regarding Polish
operation

Ogólne informacje dotyczące polskiej
działalności

The main activity of Enefit is trading in
electricity and natural gas. The company
relies on professional advice when
switching suppliers and choosing a tariff, as
well as flexibility and tailoring services to
the individual needs of customers. The
electricity and gas sales offer is
implemented through a partner channel
(SME segment) and on the basis of our own
team of traders (large companies and the
SME sector). Energy is purchased primarily
on the Polish Power Exchange (TGE) and

Głównym przedmiotem działalności Enefit
jest obrót energią elektryczną oraz gazem
ziemnym. Spółka stawia na profesjonalne
doradztwo przy zmianie sprzedawcy i wyborze
taryfy oraz elastyczność i dopasowanie usług
do indywidualnych potrzeb klientów. Oferta
sprzedaży energii elektrycznej i gazu
ziemnego jest realizowana za pośrednictwem
kanału partnerskiego (segment małych i
średnich przedsiębiorstw „SME”) oraz w
oparciu o własny zespół handlowców (duże
firmy oraz sektor SME). Energia kupowana
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The company's strategy is based on
increasing the sales volume by acquiring
new customers and tightening cooperation
with the existing ones.
The company also provides services in the
area of electricity purchase and commercial
balancing (POB) for producers of energy
from renewable sources. In addition, it also
offers solutions for the sale of PV
installations, modernization of lighting and
other services related to broadly understood
efficiency measures in the field of
electricity to customers from the sector of
small and medium-sized enterprises.
An example of an undertaking is the
installation of car charging stations for
Tesla.

jest przede wszystkim na Towarowej Giełdzie
Energii (TGE) i sprzedawana do odbiorców w
oparciu o trzy główne modele: FIX (produkt
dostarczany po stałej cenie przez cały okres
obowiązywania umowy), SPOT (rozwiązanie
pozwalające na zakup energii po cenach
zmiennych
ustalanych
codzienne
na
Towarowej Giełdzie Energii) oraz FIX+SPOT
(rozwiązanie pozwalające klientowi na wybór
jaki procent całkowitego zapotrzebowania na
energię będzie rozliczany po stałej cenie, a jaki
po cenie zmiennej).
Strategia firmy opiera się na zwiększaniu
wolumenu sprzedaży poprzez pozyskiwanie
nowych
klientów
oraz
zacieśnianie
współpracy z obecnymi.
Spółka świadczy również usługi z obszaru
zakupu energii elektrycznej i bilansowania
handlowego (POB) dla wytwórców energii ze
źródeł odnawialnych. Ponadto, oferuje także
rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji
PV, modernizacji oświetlenia oraz innych
usług związanych z szeroko pojętymi
działaniami efektywnościowymi w zakresie
energii elektrycznej odbiorców z sektora
małych
i
średnich
przedsiębiorstw.
Przykładowym przedsięwzięciem są prace
instalacyjne stacji ładowania samochodów na
rzecz Tesla.

Tax related obligations in Poland

Obowiązki podatkowe w Polsce

In Poland the Group outsources accounting
and tax filing to external services provider.
The provider guarantee that company tax
returns are properly prepared and properly
accounted for and reported, whiles
company also has internal accounting and
tax team, to ensure that everything is done
correctly and all the taxes are accounted for.
Thus the company has double check
mechanism, internal and external, to avoid
any misreporting’s.

W Polsce Grupa zleca księgowość i rozliczenia
podatkowe do zewnętrznego dostawcy usług.
Gwarantuje on, że deklaracje podatkowe firmy
są odpowiednio przygotowane, prawidłowo
rozliczane i raportowane, podczas gdy Enefit
posiada
również
wewnętrzny
zespół
księgowo-podatkowy, aby upewnić się, że
wszystko jest wykonane poprawnie i
wszystkie podatki są rozliczane. W związku z
tym firma ma mechanizm podwójnej kontroli,
wewnętrzny i zewnętrzny, aby uniknąć
wszelkich błędnych raportów.

When evaluating a taxation matter,
consideration will be given to the level of
risk, the ease of implementation and
consideration of any tax reliefs or
opportunities available to us that are clearly

Oceniając kwestię podatkową, uwzględnimy
poziom ryzyka, łatwość wdrożenia oraz
wszelkie dostępne dla nas ulgi podatkowe lub
możliwości, które są wyraźnie zgodne z

sold to customers on the basis of three main
models: FIX (a product supplied at a fixed
price throughout the term of the contract),
SPOT (a solution that allows you to
purchase energy at variable prices set daily
on Towarowa Giełda Energii) and FIX +
SPOT (a solution that allows the customer
to choose what percentage of the total
energy demand will be billed at a fixed
price, and what at a variable price).
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within the legislation and related Polish tax
authorities guidance.
Polish tax authorities has assigned tax
supervisor for Enefit Sp. z o.o. as a key
taxpayer. In case of any doubt with the
compliance of Polish tax law, the Enefit
representative communicated with the tax
supervisor to receive confirmation that
everything is done based on the correct
interpretation of the Polish tax law.
Currently the Group does not have any
restructurings that needs to be reported to
the Polish tax authorities.
Enefit pays income tax and excise duty. In
addition, VAT tax is collected and paid, as
well as PIT tax. Each time a payment occurs
outside the country, the withholding tax is
verified.

The Group does not use tax schemes,
therefore there is no obligation to provide
the Head of the National Revenue
Administration with information on the tax
schemes referred to in Art. 86a § 1 point 10
of the Tax Ordinance, with a breakdown
into the taxes they relate to. 2.2

przepisami prawa i powiązanymi wytycznymi
polskich organów podatkowych.
Polskie organy podatkowe wyznaczyły
opiekuna podatkowego dla Enefit Sp. z o.o.
jako kluczowego podatnika. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności z
polskim prawem podatkowym, przedstawiciel
Enefit kontaktował się z opiekunem
podatkowym w celu uzyskania potwierdzenia,
że wszystko odbywa się w oparciu o
prawidłową interpretację polskiego prawa
podatkowego. Obecnie w Grupie nie
występują żadne restrukturyzacje, które należy
zgłaszać polskim organom podatkowym.
Enefit płaci podatek dochodowy oraz akcyzę.
Ponadto pobierany i opłacany jest podatek od
towarów i usług a także podatek od osób
fizycznych. Każdorazowo w przypadku
wystąpienia płatności poza granice kraju
dokonywana jest weryfikacja pod kątem
podatku u źródła.
W Grupie nie są wykorzystywane schematy
podatkowe, nie ma zatem obowiązku
przekazywania
stosownych
informacji
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej o
schematach podatkowych, o których mowa w
art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z
podziałem na podatki, których dotycz.

Processes and procedures for managing
the performance of obligations under tax
law and ensuring their proper
performance

Procesy
oraz
procedury
dotyczące
zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających
z
przepisów
prawa
podatkowego
i
zapewniających
ich
prawidłowe wykonanie

The obligation to keep accounting books
and calculating taxes is fulfilled by using
the services of a professional, specialized,
external supplier. This supplier has put in
place a number of procedures to ensure the
proper fulfilment of these obligations.
These
include
"CLOSING
THE
REPORTING PERIOD" and "SELFCONTROL
DURING
CURRENT
ACCOUNTS". They deal with tax issues,
the correct treatment of accounting
documents and many others.
It should be underline that all cost
documents require prior multi-stage

Realizacja obowiązku prowadzenia ksiąg
rachunkowych
i
kalkulacji
podatków
następuje poprzez korzystanie z usług
profesjonalnego,
wyspecjalizowanego,
zewnętrznego dostawcy. Dostawca ten
wprowadził szereg procedur, które mają na
celu zapewnić prawidłowe wykonanie tych
zobowiązań. Wśród nich jest „ZAMKNIĘCIE
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO“ oraz
„SAMOKONTROLA
PODCZAS
BIEŻĄCYCH KSIĘGOWAŃ“. Poruszają one
kwestie podatkowe, prawidłowe ujęcie
dokumentów księgowych oaz wiele innych.
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approval and comparison with budget
items. This ensures that only those expenses
are reflected in the economic transactions
performed.

Podkreślić należy, że wszelkie dokumenty
kosztowe
wymagają
uprzedniej
wielostopniowej akceptacji i porównania z
pozycjami budżetowymi. Zapewnia to ujęcie
jedynie tych wydatków, które znajdują
odzwierciedlenie
w
przeprowadzonych
transakcjach gospodarczych.

Information regarding restructurings

Informacje dotyczące restrukturyzacji

The group is not currently planning any Grupa nie planuje obecnie żadnych
restructurings, which may impact the Polish restrukturyzacji, które mogą mieć wpływ na
tax obligations or liabilities.
polskie
zobowiązania
podatkowe
lub
zobowiązania podatkowe.
Information regarding submitted
applications for tax rulings, binding rate
and binding excise information

Informacje dotyczące złożonych wniosków
o wydanie interpretacji podatkowych,
obowiązującej stawki oraz wiążącej
informacji akcyzowej

The Group, including Enefit, has not
submitted any applications for binding
ruling, binding rate information and binding
excise information in Poland. Also in any
other state such applications have been
issued, which would any how affect Polish
tax obligations.

Grupa, w tym Enefit, nie złożyła żadnych
wniosków
o
wydanie
ogólnej
lub
indywidualnej interpretacji podatkowej oraz
wiążącej informacji akcyzowej i stawkowej w
Polsce. Dodatkowo żadna interpretacja
uzyskana przez Grupę w innym państwie nie
zawiera informacji, które w jakikolwiek
sposób wpłynęłyby na polskie zobowiązania
podatkowe.

Information on tax settlements made in
countries or territories that encourage
abusive tax practices

Informacje o rozliczeniach podatkowych
dokonywanych w krajach lub na
terytoriach, które zachęcają do nadużyć
podatkowych

The group is not operating in the territory
and has not made any settlements with the
territories that encourage abusive tax
practices, indicated in the implementing
acts issued on the basis of art. 11j
paragraph. 2 and pursuant to art. 23v
paragraph 2 of the Act of 26 July 1991 on
personal income tax and in the
announcement of the minister competent
for public finance issued pursuant to art. 86a
§ 10 of the Tax Ordinance

Grupa nie prowadzi działalności i żadnych
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
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Information about transactions with
related entities within the meaning of
Art. 11a paragraph. 1 point 4, the value
of which exceeds 5% of the balance sheet
total of assets within the meaning of the
accounting regulations, determined on
the basis of the company's last approved
financial statement, including entities
that are not tax residents of the Republic
of Poland

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

Both the transactions listed below have
been described in detail in the prepared
local transfer pricing documentation, and
the analyses carried out by external experts
clearly indicate the market nature of the
transaction.

Obydwie poniżej zamieszczone transakcje
zostały szczegółowo opisane w sporządzonej
lokalnej dokumentacji cen transferowych, a
przeprowadzone
przez
zewnętrznych
ekspertów analizy jednoznacznie wskazują na
rynkowy charakter transakcji.

Gwarancje / poręczenia

Poręczający /
Pożyczkodawca
Eesti Energia

Cash pooling

Eesti Energia

Wyszczególnienie

Enefit

Wartość transakcji
[w tys. PLN]
86 828,23

Enefit

133 380,30

Dłużnik / Pożyczkobiorca
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