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Wiemy, że każdy aspekt naszej działalności, w tym nasze podejście do podatków, ma wpływ
na społeczeństwo. Dlatego zdecydowaliśmy się sformalizować nasze podejście, aby wyjaśnić
nasze poglądy na temat odpowiedzialnego podejścia do realizacji obowiązków podatkowych.

Relacje z klientami
Jako jeden z wiodących banków w Polsce odgrywamy kluczową rolę w zwalczaniu
przestępczości finansowej i ochronie systemu finansowego przed szkodliwymi
zachowaniami. Obejmuje to działania przestępcze, takie jak uchylanie się od płacenia
podatków, ale także agresywne unikanie podatków, które nie jest nielegalne, ale może być
szkodliwe dla społeczności, dla których działamy. Dlatego zgodnie z naszymi wartościami,
zasadami i oczekiwaniami naszych regulatorów i społeczeństwa nie chcemy ułatwiać takich
działań.
Naszą polityką jest nie doradzanie klientom w sprawach podatkowych.

Zgodność i transparentność
Jesteśmy częścią globalnej Grupy ING, dlatego przestrzegamy zasad opisanych w ING Global
Policy oraz w Pomarańczowym Kodzie.
Dążymy do przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji, biorąc pod
uwagę zarówno literę, jak i ducha prawa, a także standardy, takie jak Wytyczne OECD
(Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Stosujemy zasadę ceny rynkowej.
W sposób transparentny podchodzimy do kwestii podatkowych. Ujawnienia przez nas
dokonywane są zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, a także obowiązującymi
wymogami i standardami sprawozdawczymi, takimi jak MSSF (Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej).
We wszystkich naszych działaniach, bierzemy pod uwagę długoterminowe skutki,
zarządzamy ryzykiem i starannie ważymy interesy wszystkich interesariuszy, zawsze
przestrzegając Wartości ING.
W celu ograniczenia potencjalnych ryzyk podatkowych w Banku wdrażamy procedury
i instrukcje podatkowe, które są zgodne z Wartościami ING.
Kalkulacje dot. rozliczeń podatkowych są prawidłowo wykonywane z uwzględnieniem
odpowiednich przepisów podatkowych, instrukcji wewnętrznych oraz są weryfikowane
i zatwierdzane przez kierownictwo.
Na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie podatkowym. Celem zapewnienia zgodności
niezwłocznie podejmujemy niezbędne działania
Stosujemy ostrożne podejście do ryzyk podatkowych i dążymy do osiągnięcia
akceptowalnego poziomu ryzyka we wszystkich działaniach, biorąc pod uwagę takie kwestie,
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jak ryzyko finansowe, relacje z organami podatkowymi (i innymi organami regulacyjnymi)
oraz reputacja i marka Banku.

Relacje z organami podatkowymi
Zawsze staramy się nawiązać i utrzymywać otwarty i konstruktywny dialog z organami
podatkowymi i innymi organami państwowymi, w oparciu o ujawnienie wszystkich istotnych
faktów i okoliczności. W ramach tego dialogu staramy się z wyprzedzeniem zapewnić jasność
i pewność co do wszystkich rozliczeń podatkowych.

Misja Centre of Expertise Tax
W naszym Banku funkcję podatkową realizuje wewnętrznie jednostka Centre of Expertise Tax,
której główne cele obejmują:




Zapewnienie wysokiej jakości wsparcia podatkowego jednostkom biznesowym
i kierownictwu Banku
Obsługa rozliczeń podatkowych Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami
i regulacjami
Zapewnienie, we współpracy z innymi jednostkami Pionu CFO, prawidłowego
odzwierciedlenia sytuacji podatkowej Banku w naszych sprawozdaniach finansowych.
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