Informacja o realizowanej strategii podatkowej MDI Energia S.A. w 2020 roku

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej przez MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie została
sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
I. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
MDI Energia S.A. jest wyspecjalizowaną jednostką prowadzącą projekty zarówno jako Generalny Wykonawca, jak
i Inwestor Zastępczy w branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz w zakresie realizacji projektów kubaturowych. W celu
prawidłowego wypełniana obowiązków podatkowych Spółka podejmuje szereg działań, tj. wdrożyła Procedurę w
zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, zleca
co roku przegląd ksiąg rachunkowych biegłemu rewidentowi, zatrudnia wykwalifikowany personel stale podnoszący
swoje kwalifikacje oraz zapewnia bieżący nadzór nad dokumentacją podatkową oraz w sposób ciągły korzysta z usług
doradztwa podatkowego.
II. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej.
MDI Energia S.A. w 2020 roku nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków (art. 20s § 1 ustawy
Ordynacja Podatkowa).
III. Informacje odnośnie do 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.
MDI Energia S.A. realizuje wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
obowiązujących przepisów. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji skarbowej żadnej informacji o
schematach podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej z uwagi na brak istnienia
schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg.
IV. 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.
MDI Energia S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których to wartość przekraczałaby próg 5% sumy
bilansowej aktywów.
V. Informacje 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.
MDI Energia S.A. nie podejmowała oraz nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych
VI. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w
art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
MDI Energia S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a
§ 1 Ordynacji podatkowej.
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VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.
MDI Energia S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa
w art. 14b Ordynacji podatkowej.
VIII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.
MDI Energia S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy o podatku od towarów i usług.
IX. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).
MDI Energia S.A. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust.
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).
X. 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 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.
MDI Energia S.A. nie dokonywała 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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