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Ogólne informacje na temat strategii i polityki podatkowej 

Euroclear Bank SA/NV (“Spółka”) jest częścią Grupy Euroclear z siedzibą w Brukseli. Spółka prowadzi 
działalność na terytorium Polski wyłącznie poprzez utworzony oddział, zarejestrowany w polskim 
rejestrze handlowym pod nazwą Euroclear Bank SA/NV (Spółka akcyjna) – Oddział w Polsce 
(“Oddział”). Wobec tego poniższe informacje dotyczą Euroclear Bank SA/NV działającej poprzez swój 
Oddział w Polsce. 

W Euroclear poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność ponoszoną wobec społeczeństwa, 
środowiska i naszych ludzi. Naszą misją jest prowadzenie działalności w sposób etyczny, 
odpowiedzialny i zrównoważony, wnosząc jednocześnie pozytywny wkład do szerszej społeczności. 

Naszym celem jest tworzenie długoterminowej wartości jako zaufanego fundamentu rynków 
kapitałowych, świadcząc solidne i stosowne usługi w pełnej zgodności z obowiązującymi krajowymi 
oraz międzynarodowymi zasadami i przepisami prawa.  

Nasz Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie rozszerza nasze wartości, aby pomóc naszym 
pracownikom w podejmowaniu decyzji. Łączy on w sobie nasze zasady etyki i zgodności oraz daje 
naszym pracownikom wytyczne, jak stosować je w praktyce. 

W ramach Grupy Euroclear, Spółka przestrzega i dostosowuje się do szerszych zasad i polityki Grupy 
Euroclear, stosowanych również w innych jurysdykcjach. Ponadto, Spółka stosuje odpowiednie 
procedury i mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia zgodności z polskim prawem podatkowym. 
Spółka odprowadza podatek zgodnie z wymogami polskiego prawa krajowego, biorąc pod uwagę 
wszystkie właściwe przepisy podatkowe.  

Spółka zobowiązuje się do wypełniania obowiązków podatkowych, sprawozdawczości, płatności i 
ujawniania informacji zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego. Spółka utrzymuje otwarte 
i przejrzyste relacje z organami podatkowymi. Gdy jest to wskazane, Spółka współpracuje z organami 
podatkowymi celem ujawnienia i rozwiązywania problemów, ryzyk i niepewnych sytuacji 
podatkowych. Jednocześnie Spółka dopuszcza możliwość wszczęcia sporu z organami podatkowymi, 
jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie kwestii podatkowej w ramach konstruktywnej dyskusji. 

Zgodnością i sprawozdawczością podatkową zarządza wewnętrzny zespół specjalistów do spraw 
podatków i rachunkowości, który odpowiada za terminowe wypełnianie obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie polskich podatków dla Spółki. 

Zewnętrzni doradcy podatkowi i księgowi wykorzystywani są do wspierania procesów przestrzegania 
przepisów podatkowych, a także zewnętrzne wsparcie podatkowe poszukiwane jest w przypadku 
obszarów o wysokim stopniu złożoności lub niepewności w danym obszarze podatkowym.  

Spółka zawiera transakcje lub umowy uwzględniając przy tym ich istotę wymaganą przepisami prawa, 
a także z uwzględnieniem celów biznesowych, handlowych oraz innych niepodatkowych. 

Spółka zapewnia przejrzystość prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i koncentruje się na 
zapewnieniu zgodności wszystkich działań z polskimi przepisami podatkowymi. 
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Szczegółowe informacje w oparciu o art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych, właściwe dla działalności gospodarczej prowadzonej za 
pośrednictwem Euroclear Bank SA/NV (Spółka akcyjna) – Oddział w Polsce za rok 2021: 
 
1. Informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego 

Nadrzędnym priorytetem Spółki jest stworzenie solidnych ram kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, 
pozwalających na zapewnienie zgodności działań z przepisami krajowymi. 

Spółka zapewnia zabezpieczenie wszelkich rozliczeń podatkowych poprzez szereg procesów i procedur 
dotyczących prawidłowego rozliczania podatków, w tym procesów i procedur związanych z 
wykonywaniem obowiązków podatnika lub płatnika w związku z rozliczeniami: 

► podatku dochodowego od osób fizycznych, 
► podatku dochodowego od osób prawnych, 
► podatku od towarów i usług, 
► podatku u źródła, 
► raportowaniem schematów podatkowych, 
► cen transferowych. 

 
Oprócz procesów podatkowych, w Spółce funkcjonują również inne procesy wspierające funkcje 
podatkowe, takie jak proces due diligence polegający na weryfikacji kontrahentów. 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka podejmuje niezbędne działania, aby bieżąca współpraca z organami podatkowymi opierała się 
na uczciwości, wzajemnym zaufaniu, szacunku i rzetelności oraz była prowadzona w duchu zgodnej 
współpracy. 

Spółka jest otwarta na dialog z organami podatkowymi w przypadku rozbieżnych stanowisk, a także 
dopuszcza możliwość sporu sądowego z organami podatkowymi w celu realizacji uprawnień 
wynikających z przepisów prawa podatkowego, w przypadku braku możliwości rozwiązania sporów w 
ramach konstruktywnej dyskusji. 

W 2021 roku Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej, w szczególności nie brała udziału w programie monitoringu horyzontalnego. 

3. Informacje dotyczące schematów podatkowych, które podlegałyby obowiązkowi raportowania 
zgodnie z przepisami o raportowaniu schematów podatkowych w podziale na obszary podatkowe 

Spółka działając poprzez Oddział zaraportowała 1 (jeden) MDR-3 za rok 2021 (dot. CIT) w wyniku 
zdarzenia zaraportowanego za rok 2019.  

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi (w tym transakcjach z nierezydentami), 
dotyczących sprzedaży i zakupu usług związanych z podstawową działalnością operacyjną, których 
wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów ogółem 

Spółka działając poprzez Oddział była zaangażowana w następujące transakcje z podmiotami 
powiązanymi: 

► działalność pomocnicza prowadzona przez Oddział na rzecz centrali w Belgii (usługi centrum 
operacyjnego), 

► zakup usług wsparcia od Euroclear SA, będącego belgijskim centrum usług wspólnych.                                                                  
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5. Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych 

Spółka działająca poprzez Oddział nie przeprowadziła ani nie planuje przeprowadzenia działań 
restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub 
zobowiązań podatkowych jej jednostek powiązanych. 

6. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, 
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
c) wiążącej informacji stawkowej, 
d) wiążącej informacji akcyzowej. 

 
Spółka działająca przez Oddział nie występowała o wydanie interpretacji lub informacji podatkowych. 

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

Spółka działająca przez Oddział nie dokonała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 
krajach stosujący 


