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(t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z p6zn . zm ., dalej: ,,ustawa o CIT") .

A. GtOWNE ZAtOZENIA STRATEGII PODATKOWEJ HSBC CONTINENTAL EUROPE (SPOtKA
AKCY JNA) ODDZIAt W POLSCE
Grupa HSBC, bE;3dqca jednym z globalnych lider6w na rynku bankowosci, koncentruje swojq
dziatalnosc na wspieraniu firm w ich rozwoju, wptywa na globalny rozw6j gospodarczy
r6wnoczesnie pomagajqcrealizowac indywidualne ambicje klient6w. Jest to mozliwe dziE;3ki
miE;3dzynarodowemu doswiadczeniu, lokalnej wiedzy i wyspecjalizowanym zespotom ekspert6w
HSBC.
HSBC Continental Europe (Sp6tka Akcyjna) Oddziat w Polsce (dalej ,,HSBC w Polsce") wspiera
polskie firmy chcqce rozwijac swojq dziatalnosc na rynkach zagranicznych, a takze zagraniczne
przedsiE;3biorstwa planujqce ekspansjE;3 w Polsce. Posiada biura w Warszawie, Gdansku oraz
Katowicach. Koncentruje siE;3 na swiadczeniu ustug finansowych klientom korporacyjnym i
instytucjonalnym .
Catoksztatt proces6w, procedur oraz spos6b wykonywania tzw. funkcji podatkowej w HSBC w
Polsce odpowiada podejsciu przyjE;3temu globalnie przez catq GrupE;:J HSBC. Tym samym :
1.

HSBC w Polsce dziata kierujqc sie zasadq stosowania prawa zgodnie z jego duchem i literq dotyczy to r6wniez prawa podatkowego.

2.

Do wykonywania obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa podatkowego HSBC w Polsce
podchodzi uwaznie i z nalezytq starannoscic), opierajqc siE;:J przede wszystkim na zasadach
uczciwosci i transparentnosci .

3.

HSBC w Polsce nie angazuje siE;3 w transakcje, kt6rych gt6wnym lub wytqcznym celem jest
obejscie prawa podatkowego czy tez unikanie opodatkowania , przyktadowo poprzez sztuczne
przenoszenie zysk6w do jurysdykcji stosujqcych niskie stawki opodatkowania. Dziatalnosc
gospodarcza HSBC w Polsce w zadnej mierze nie uwzglE;3dnia swiadomego nieprzestrzegania
przepis6w prawa podatkowego lub dziatanie niezgodnie z jego duchem. Jakiekolwiek
planowanie podatkowe musi posiadac uzasadnienie w rzeczywistej dziatalnosci gospodarczej,
jednakze nie ma przyzwolenia na wykorzystywanie jakichkolwiek agresywnych struktur
podatkowych .

4. HSBC w Polsce nie podejmuje dziatan majqcych na celu pomaganie czy utatwianie klientom
unikania opodatkowania.
5. Odpowiedzialnosc za minimalizowanie ryzyka operacyjnego, w tym ryzyka podatkowego
zwiqzanego z prowadzonq dziatalnosciq oraz zarzqdzanie nim, spoczywa na wszystkich
pracownikach HSBC w Polsce.
6.

HSBC w Polsce prowadzi rozliczenia podatkowe zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa
podatkowego i regulacjami z zakresu rachunkowosci a jego zobowic)zania podatkowe Sc)
wyliczane z uwzglE;3dnieniem rzeczywistego przebiegu zdarzen gospodarczych .
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stosowanie prawa podatkowego miE;3dzy innymi poprzez zapewnienie wfasciwych zasob6w, a
zwfaszcza

poprzez zaangazowanie w

szeroko

rozumiane

procesy podatkowe i procesy

wspomagajc)ce wykwalifikowanych pracownik6w.
W okreslonych przypadkach, w celu jak najlepszego wywic)zywania siE;:i ze swoich obowic)zk6w w
zakresie stosowania przepis6w prawa podatkowego, HSBC w Polsce korzysta takze ze wsparcia
zewnE;3trznych doradc6w.
2) informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach wsp6lpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej
HSBC w Polsce nie stosowafo w 2020 roku dobrowolnych form wsp6fpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej .
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11.

Cz1;Js6 szczeg6towa

1) informacje odnosnie do realizacji przez podatnika obowi9zk6w podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacj9 o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o kt6rych mowa w art. 86a
§ 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podzialem na podatki, kt6rych dotycz9

HSBC w Polsce rozlicza sil;) z wtasciwym dla siebie urzl;)dem skarbowym ze wszystkich podatk6w,
jakim podlega z tytutu prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej . Do najwazniejszych obowic)zk6w podatkowych HSBC w Polsce zaliczyc
nalezy rozliczenia z zakresu :
a)

Podatku CIT;

b)

Podatku VAT;

c)

Podatku PIT (jako podmiot obj~tym obowic)zkami ptatnika tego podatku);

d)

Podatku od niekt6rych instytucji finansowych.

W roku 2020 HSBC w Polsce terminowo realizowato obowic)zki podatkowe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nafozone przez obowicjzujc)ce przepisy.
HSBC w Polsce w roku 2020 przekazato Szefowi Krajowej lnformacji Skarbowej trzy informacje o
schematach podatkowych o kt6rych mowa wart. 86a

§

1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z czego

dwa przekazania informacji byty wynikiem tzw. powt6rnego raportowania w zwic)zku ze zmianami
przepis6w regulujc)cych obowicjzki dotyczc)ce schemat6w podatkowych . Wszystkie trzy informacje
dotyczyty podatku CIT.

2) informacje o transakcjach z podmiotami powi9zanymi w rozumieniu art. 11 a ust. 1 pkt 4
ustawy o CIT, kt6rych wartosc przekracza 5% sumy bilansowej aktyw6w w rozumieniu
przepis6w

o

sprawozdania

rachunkowosci,
finansowego

ustalonych
sp6lki,

w

na
tym

podstawie
podmiotami

ostatniego

zatwierdzonego

nieb~d9 cymi

rezydentami

podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
W 2020 roku HSBC w Polsce dokonato transakcji z podmiotami powic)zanymi w rozumieniu art.
11 a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (w tym nieb~dc)cymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej
Polskiej),

kt6re przekraczaty 5% sumy bilansowej aktyw6w w

rozumieniu

przepis6w o

rachunkowosci .
Transakcje te dotyczyty lokowania depozyt6w na rynku mi~dzybankowym oraz udzielania
regwarancji .
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3)

informacje

o

ptanowanych

restrukturyzacyjnych

tub

podejmowanych

przez

podatnika

dzialaniach

mogqcych miec wplyw na wysokosc zobowic}zan podatkowych

podatnika tub podmiot6w powiqzanych w rozumieniu art. 11 a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT
W 2020 roku HSBC w Polsce nie podejmowafo dziafan restrukturyzacyjnych mogc1cych mie6
wpfyw na wysokos6 zobowic1zan podatkowych podatnika lub podmiot6w powic1zanych w
rozumieniu art. 11 a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Niemniej, z uwagi na nieustajqCq presjE;3 w zakresie podnoszenia i utrzymywania wymog6w
kapitafowych wywieranc1 na sektor bankowy oraz chE;36 zwiE;3kszenia efektywnosci proces6w
zwic1zanej z tym jakosci obsfugi klient6w, w 2020 roku takie dziafania byfy planowane.

4) tnformacje o zloionych przez podatnika wnioskach o wydanie og6tnej interpretacji
podatkowej, o kt6rej mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W roku 2020 HSBC w Polsce nie ztozyto wniosk6w o wydanie og6Inej interpretacji podatkowej, o
kt6rej mowa w art. 14a

§

1 Ordynacji podatkowej.

5) tnformacje o zloionych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepis6w
prawa podatkowego, o kt6rej mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W roku 2020 HSBC w Polsce nie ztozyto wniosk6w o wydanie interpretacji przepis6w prawa
podatkowego, o kt6rej mowa wart. 14b Ordynacji podatkowej .

6) tnformacje o zloionych przez podatnika wnioskach o wydanie wic}ic}cej informacji
stawkowej, o kt6rej mowa w art. 42a ustawy o podatku od towar6w i uslug
W roku 2020 HSBC w Polsce nie ztozyto wniosk6w o wydanie wic1zc1cej informacji stawkowej, o
kt6rej mowa wart. 42a ustawy o podatku od towar6w i ustug.

7) tnformacje o zloionych przez podatnika wnioskach o wydanie wic}ic}cej informacji
akcyzowej, o kt6rej mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z p6in. zm.)
W roku 2020 HSBC w Polsce nie ztozyto wniosk6w o wydanie wic1zc1cej informacji akcyzowej, o
kt6rej mowa wart. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020

r. poz. 722, z p6:zn . zm .).
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8) informacje dotyczc1ce dokonywania rozliczen podatkowych podatnika na terytoriach tub w
krajach stosujc1cych szkodliwc1 konkurencj~ podatkowc1 wskazanych w aktach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz w obwieszczeniu
ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10
Ordynacji podatkowej
W 2020 roku HSBC w Polsce nie dokonywato rozliczen podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujc1cych szkodliwc1 konkurencj~ podatkowc1 wskazanych w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra wtasciwego do
spraw finans6w publicznych wydanym na podstawie art. 86a

§

10 Ordynacji podatkowej .
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