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Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez  

Trend Energy Solutions S.A. w roku podatkowym 2021 

 

Opublikowanie poniższych informacji następuje w wykonaniu przez Trend Energy Solutions S.A. (dalej: 

„Trend Energy Solutions” lub „Spółka”) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

informacji o realizowanej strategii podatkowej stosownie do art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”). 

Trend Energy Solutions działa na rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Spółka jest częścią grupy 

kapitałowej Trend zajmującej się produkcją i dystrybucją szkła użytkowego, dekoracyjnego i 

gospodarczego. 

Spółka została założona w 2011 r., ale działalność operacyjną rozpoczęła w 2021 r.  

W 2021 r. Spółka uzyskała zezwolenia i zawarła umowy niezbędne do prowadzenia działalności w 

obszarze handlu gazem ziemnym i energią elektryczną. W szczególności, Spółka: 

a) uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną - koncesja przyznana decyzją Prezesa URE 

z dnia 13 stycznia 2021 r. (nr OEE/11340/68609/W/DRE/2022/AB); 

b) uzyskała koncesję na obrót paliwem gazowym – koncesja przyznana decyzją Prezesa URE 

z dnia 10 czerwca 2021 r. (nr OPG/401/68609/W/DRG/2021/ZŁ); 

c) zawarła umowę z OPG Gaz-System S.A. umożliwiającą fizyczne dostawy gazu ziemnego na 

terenie Polski z wykorzystaniem gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia; 

d) uzyskała dostęp do Towarowej Giełdy Energii S.A. w zakresie obrotu hurtowego paliwem 

gazowym oraz energią elektryczną. 

W 2021 r. Spółka rozpoczęła budowę zespołu i wewnętrznych struktur. W szczególności, Spółka 

rozpoczęła współpracę ze specjalistami z obszaru handlu gazem ziemnym i energią elektryczną oraz 

uformowała wewnętrzne piony umożliwiające sprawne zarządzanie i nadzór.  

Należy podkreślić, że działalność Spółki jest działalnością regulowaną, która musi być prowadzona 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne i warunkami udzielonych Spółce koncesji oraz 

podlega nadzorowi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
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1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania 

wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających 

ich prawidłowe wykonanie 

Spółka dokłada starań, aby wywiązywać się z obowiązków podatkowych w sposób rzetelny, 

terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Wśród działań, które Spółka podejmowała w 

tym obszarze w 2021 r. należy w szczególności wymienić:  

e) zatrudnienie osób o odpowiednim poziomie wiedzy i kompetencji – Spółka położyła nacisk 

na to, aby osoby odpowiedzialne za jej rozliczenia podatkowe miały odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie w obszarze rozliczeń obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną. 

f) ścisłą współpracę wewnętrzną – z uwagi na fakt, że w 2021 r. Spółka zaczęła budowanie 

swojego zespołu i struktur możliwe było utrzymanie sprawnego i szybkiego systemu 

obiegu dokumentów i informacji. Dzięki temu Spółka była w stanie prawidłowo i 

prawidłowo wykazywać poszczególne zdarzenia gospodarcze w swoich rozliczeniach 

podatkowych. 

g) stałe poszerzanie wiedzy osób uczestniczących w wykonywaniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa podatkowego oraz monitoring zmian przepisów podatkowych dzięki 

dostępowi do specjalistycznej prasy i baz danych. 

2. W kolejnych latach Spółka zamierza podejmować dalsze działania mające na celu zapewnienie 

zgodności rozliczeń Spółki z obowiązującymi przepisami. Informacje o stosowanych przez 

Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W 2021 r. Spółka nie była objęta programem współdziałania na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej.  

Spółka aktywnie współpracuje z organami podatkowymi poprzez udzielanie rzetelnych i 

terminowych odpowiedzi na wszelkie wezwania czy pytania ze strony organów podatkowych. 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę 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 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w związku z tym rozlicza się ze zobowiązań 

podatkowych w Polsce. W ramach swojej działalności Spółka prowadzi rozliczenia w 

szczególności z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz innych podatków i opłat 

w razie wystąpienia takiego obowiązku.  

Kalkulacja kwot zobowiązań podatkowych Spółki jest dokonywana na podstawie przepisów 

prawa, a regulowanie zobowiązań podatkowych odbywa się w sposób terminowy. Terminowo 

składane są także wymagane przepisami prawa deklaracje i informacje podatkowe. W przypadku 

zaistnienia takiej konieczności Spółka dokonuje odpowiednich korekt składanych deklaracji, 

informacji czy kwot zapłaconego zobowiązania podatkowego dbając o to, aby rozliczenia Spółki 

były zgodne z prawem i rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych. 

Spółka nie złożyła żadnej informacji o schematach podatkowych za rok 2021.  
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4. 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 

W 2021 r. nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% 

sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych 

mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów 

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

 W 2021 r. Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych. Spółka nie ma też planów co 

do takich działań. 

6. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej 
informacji akcyzowej 

W 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji prawa 
podatkowego, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji 

stawkowej czy wiążącej informacji akcyzowej. 

7. Informacje dotyczące dokonywania 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 

Spółka nie dokonuje rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą 

konkurencję podatkową, jak również nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na 

tych terytoriach lub w tych krajach. 


