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1. Wstęp
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych,
u którego obroty za rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2020 r. i zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r. przekroczyły równowartość 50 mln EUR, jest zobowiązany do sporządzenia
i opublikowania informacji o realizowanej w tym roku podatkowym strategii podatkowej.
Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c
Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity, Dz.U.
2020 poz. 1406 ze zmianami).
2. Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją w 2020 r. było wspieranie rozwoju społeczno
- gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.
BGK jest inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym
i instytucjami finansowymi. W 2020 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębniał cztery
podstawowe filary działalności: finansowanie rozwoju i inwestycji, programy europejskie, finanse
publiczne oraz doskonałość operacyjna. Kluczowym dla Banku jest wspieranie rozwoju gospodarki
w obszarach, w których powstała luka i rynek nie działa efektywnie, a także wspieranie sektorów
szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji założeń polityki gospodarczej.
Kierunki działania obowiązujące w dotychczasowej strategii Banku będą wzmacniane
i kontynuowane w strategii Banku na lata 2021–25. Prace nad jej przygotowaniem były realizowane
w drugim półroczu 2020 roku. Nowa strategia Banku dodatkowo podkreśla znaczenie
zrównoważonego rozwoju, który adresuje w nowej misji oraz wizji. Pięć filarów nowej strategii to:
zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpraca i biznes międzynarodowy,
transformacja cyfrowa i procesowa, efektywny model zarządzania.
Ponadto Bank prowadzi obsługę licznych programów w ramach działalności zleconej przez organy
administracji rządowej oraz w zakresie dystrybucji środków unijnych.
Poza Centralą w Warszawie, BGK posiada również 16 Regionów w każdym mieście wojewódzkim oraz
przedstawicielstwa w Brukseli, Frankfurcie, Londynie oraz Amsterdamie.
3. Podstawowe informacje o Banku
●
●
●
●

Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Siedziba: 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7
Dane identyfikacyjne: NIP 525-00-12-372, REGON 000017319
Liczba zatrudnionych pracowników na 31 grudnia 2020 r - 1 865
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4. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
Aby zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
Bank wdrożył szereg procedur, opartych na przepisach obowiązującego prawa, jego interpretacji
dokonywanej przez organy podatkowe i sądy oraz na dobrych praktykach dotyczących efektywnej
organizacji procesów (zarówno tych wypracowanych w ramach BGK, jak i przekazywanych przez
zewnętrznych doradców i inne podmioty).
Stosowane w Banku procedury dotyczące zarządzania, w związku z wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
obejmują procedury i instrukcje m.in. w zakresie:
●

wypełniania obowiązków Banku jako podatnika oraz płatnika;

●

kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług
(VAT);

●

naliczania wynagrodzeń i obsługi spraw pracowniczych;

●

obowiązków Banku na gruncie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego;

●

rozliczeń na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC);

●

podatku u źródła, w tym zasad dochowania należytej staranności;

●

przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR);

●

realizacji obowiązków określonych w Dziale IIIB “Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora
finansowego do wyłudzeń skarbowych” ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(STIR); oraz

●

realizacji obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA oraz CRS.

Dodatkowo, Bank stosuje opracowane przez siebie wzorce i schematy księgowania, które pozwalają
na zgodne z przepisami rozliczenia podatkowe działalności operacyjnej Banku, a znaczna część
procesów dotyczących wypełniania obowiązków podatkowych została zautomatyzowana
z wykorzystaniem systemów informatycznych, co pozwala zminimalizować ryzyko błędów ludzkich.
Prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych przez Bank jest wspierane przez Zespół
Podatków wchodzący w skład Departamentu Rachunkowości, składający się z wykwalifikowanych
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Rolą tego zespołu jest nie tylko prowadzenie rozliczeń
podatkowych BGK, ale również doradzanie w zakresie obowiązków podatkowych już na etapie
planowania nowych transakcji lub rozwiązań oraz śledzenie zmian w prawie podatkowym
i zapewnianie, że procesy podatkowe w Banku są do nich dostosowane, a pracownicy odpowiednich
komórek organizacyjnych Banku są ich świadomi.
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5. Informacja o zrealizowanych przez Bank obowiązkach podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków podatkowych stanowi nieodłączną część misji Banku,
tj. wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. To dzięki wpływom
z podatków państwo, jak i samorządy, są w stanie finansować takie działania jak edukacja, opieka
medyczna, rozwój infrastruktury czy pomoc społeczna dla najuboższych.
Mając to na uwadze, Bank realizował obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach wymaganych
przepisami prawa podatkowego biorąc pod uwagę zakres prowadzonej przez siebie działalności oraz
rodzaje posiadanego przez siebie majątku.
W efekcie, łączne obciążenie podatkowe (tzw. Total Tax Contribution) Banku na terytorium Polski
w 2020 roku wyniosło 271,6 mln złotych.
w tym rozliczenia z organami podatkowymi:






Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-podatnik) – 141,4 mln zł,
Podatek dochodowy u źródła WHT (CIT-płatnik) – 0,7 mln zł,
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-płatnik) – 36,0 mln zł,
Podatek od towarów i usług (VAT netto-zapłacony) – 1,2 mln zł,
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – 0,6 mln zł.

w tym rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze celowe – 91,7 mln zł
Bank terminowo składał wszystkie deklaracje, formularze i informacje podatkowe, dotrzymywał
terminów płatności podatków skupiając się przy tym na rzetelnej sprawozdawczości i przestrzeganiu
przepisów podatkowych. Ponadto, dokładał wszelkich starań, aby przekazywane informacje były
kompletne, aktualne i odwzorowywały stan faktyczny.

6. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Bank nie korzystał z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.

7. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych
Bank wdrożył i stosuje “Procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Banku Gospodarstwa
Krajowego”. Bank w 2020 r. nie przekazywał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych.
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8. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Bank działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki
lub podmiotów powiązanych
W 2020 r. Bank nie podejmował ani nie planował podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które
mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Banku lub podmiotów z nim
powiązanych. Takie działania nie są również planowane na kolejne lata.

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W 2020 r., Bank:
●
●
●

nie był zarejestrowany w celu rozliczania podatków;
nie składał deklaracji ani formularzy podatkowych;
nie pobierał i nie odprowadzał podatków,

na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.
o podatku dochodowym od osób prawnych 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 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
10. Informacje o złożonych przez Bank wnioskach
W 2020 r. Bank nie złożył wniosków o wydanie:
●

indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

●

ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

●

wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług;

●

wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008
r. o podatku akcyzowym.
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