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1. Wykaz skrótów i definicji 

Pekao BH, Bank, 

Spółka 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
r. poz. 1540 ze zm.) 

Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.) 

Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) 

Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 685 ze zm.) 

Rok podatkowy Rok podatkowy Banku zakończony 31 grudnia 2021 roku 
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2. Wstęp 
 

Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o CIT i przedstawia 

informacje o: 

1) stosowanych przez Bank: 

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, 

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

 

2) realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej 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 podatkowej, 

z podziałem na podatki, których dotyczą, 

 

3) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego Banku, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

4) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów 

powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, 

 

5) złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej, 

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT, 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

 

6) dokonywanych rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz 

w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie 

art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, 

 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu 

produkcyjnego. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
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3. Informacja o stosowanych przez Bank procesach oraz procedurach 
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 
wykonanie 

 

Bank jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem jak 

i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego. Za podstawę i kompletność danych stanowiących podstawę rozliczeń podatkowych 

w każdej sytuacji odpowiadają wyodrębnione komórki organizacyjne Banku. 

 

W Banku obowiązują wewnętrzne procedury lub instrukcje określające zasady realizacji obowiązków 

podatkowych oraz przepływu informacji w Pekao BH, stanowiące uzupełnienie lub modyfikację 

obowiązujących w Banku aktów wewnętrznych, w tym m.in.:  

1) „Polityka Podatkowa”, 

2) „Strategia Podatkowa w Pekao Banku Hipotecznym S.A.”, 

3) Instrukcja Służbowa "Ceny transferowe", 

4)„Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych w Pekao Banku Hipotecznym S.A”, 

5) Instrukcja Służbowa "Zasady wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych", 

6) Instrukcja Służbowa "Tworzenie rezerw na odroczony podatek dochodowy oraz przyszłe 

zobowiązania", 

7) Instrukcja Służbowa "Zasady obiegu dokumentów księgowych", 

8) Instrukcja Służbowa "Zasady księgowe dotyczące odpisów, ewidencji pozabilansowej oraz 

umorzeń wierzytelności kredytowych i pozakredytowych", 

9) Instrukcja Służbowa „Zasady dokonywania zakupów, wydatków, sprzedaży składników 

majątku oraz najmu nieruchomości w Pekao Banku Hipotecznym S.A.”. 

 

4. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

 

W Roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., Bank nie stosował dobrowolnych form 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w formie uregulowanej. 

 

 

5. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych 
na terytorium Rzeczypospolitej 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 
podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

 

Bank jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie 

z przepisami prawa. W ciągu Roku podatkowego Bank dokładał wszelkich starań w celu 

prawidłowego kształtowania rozliczeń podatkowych oraz relacji z Krajową Administracją Skarbową 

i innymi organami podatkowymi, udzielania niezbędnych informacji oraz zachowania transparentności 

w obszarze podatkowym. 

 

Bank w 2021 r. nie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach 

podatkowych. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(1)pkt(10)&cm=DOCUMENT
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6. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, 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 

 

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie 

sprawozdania finansowego Banku za 2021 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 3 698 470 202 

PLN. 

 

Bank w Roku podatkowym zawierał następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości (tj. 184 923 510,12 PLN), ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku, w tym z podmiotami niebędącymi 

rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (z siedzibą w Unii Europejskiej): 

 

Tabela 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Lp. Podmioty powiązane 

uczestniczące w 

transakcji 

Rezydencja 

podatkowa 

podmiotów 

powiązanych 

uczestniczących 

w transakcji 

Rodzaj transakcji 

kontrolowanej 

Przedmiot transakcji 

kontrolowanej 

Wartość 

transakcji 

kontrolowanej 

[PLN] 

1 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska Transakcja 

Finansowa (zakup) 

Uzyskanie finansowania 

(kredyt, pożyczka, 

emisja obligacji lub inna 

forma finansowania) 

763 068 533,30 

2 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska Transakcja 

Finansowa (zakup) 

Uzyskanie poręczenia 

lub gwarancji 

2 624 279 926,13 

3 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska Transakcje 

dotyczące aktywów 

Zakup innych aktywów 

(nabycie portfeli 

wierzytelności) 

1 269 136 557,00 
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7. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 
ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 

 

Bank nie podejmował w 2021 r., a także nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących 

mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Banku lub jej podmiotów powiązanych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. 

 

8. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej 
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

 

Bank nie składał w 2021 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 

14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

9. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 
podatkowej 

 

Bank nie składał w 2021 r. wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

 

10. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej 
informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT 

 

Bank nie składał w 2021 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 

42a ustawy o VAT. 

 

11. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej 
informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 
akcyzowym  

 

Bank nie składał w 2021 r. wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 

7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

 

12. 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 
ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz 
w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 

Bank nie dokonywał w 2021 r. rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 

podatkowej. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(a))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(14(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(42(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(7(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(23(v))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(86(a))par(10)&cm=DOCUMENT

