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Lista skrótów i definicji: 

Spółka, Infosys Poland Infosys Poland Sp. z o.o. 

Ustawa o PDOP 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.) 

Ordynacja podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1540, ze zm.) 

Ustawa o VAT 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685, ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze 

zm.) 

Rok Podatkowy 
Rok podatkowy trwający od 01 kwietnia 2021 do 

31 marca 2022 
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I. Wstęp 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem sporządzania i publikowania przez Spółkę informacji o 

realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, wynikającym z art. 27c ustawy o PDOP, 

poniżej przedstawiono informacje o realizowanej strategii podatkowej za Rok Podatkowy. 

Informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o PDOP i zawiera informacje 

o: 

1. stosowanych przez Podatnika: 

a. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe 

wykonanie, 

b. dobrowolnych formach współpracy z organami KAS; 

2. realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z 

informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o 

których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których 

dotyczą, 

3. transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć 

wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w 

rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, 

5. złożonych wnioskach o wydanie: 

a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 

b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

podatkowej, 

c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT, 

d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku 

akcyzowym, 

6. dokonywanych rozliczeniach podatkowych Podatnika na terytoriach lub w krajach 

stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o 

PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na 

podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, 

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub 

procesu produkcyjnego. 
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II. Informacja o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich 

prawidłowe wykonanie 

Infosys Poland jest wiodącym dostawcą usług outsourcingowych, konsultingowych 

i technologicznych w Polsce. 

Spółka działa w sposób uczciwy i przejrzysty, co oznacza, że jest etyczna, szczera i otwarta we 

wszystkich swoich transakcjach. Odpowiedzialność osobista w dużym stopniu pokazuje klientom 

i pracownikom Spółki, że mogą na nas polegać. Dlatego też, pracownicy i liderzy Infosys, 

dotrzymują swoich zobowiązań. 

Dokładność raportowania podatkowego i płatności podatkowych ma kluczowe znaczenie z punktu 

widzenia interesów Spółki. Częstotliwość zmian w przepisach podatkowych oraz zmiany 

w sposobie interpretacji prawa podatkowego przez organy podatkowe i sądy, niejednoznaczne 

przepisy podatkowe i trudności w ich interpretacji zwiększają ryzyko wystąpienia 

nieprawidłowości. Może to pociągać za sobą różnego rodzaju kary i negatywnie wpływać na 

pozycję Spółki, zarówno finansową, jak i jej reputację. 

Strategia podatkowa jest zbiorem ogólnych zasad, którymi Spółka kieruje się przy wypełnianiu 

obowiązków podatkowych. Proces compliance ma zapewnić skuteczne i spójne zarządzanie 

przepisami podatkowymi, ryzykiem podatkowym, personelem i organizacją działu podatkowego, 

a także dokumentacją i danymi podatkowymi. Spółka dbając o zapewnienie zgodności z 

powyższymi regulacjami bierze pod uwagę kwestie środowiskowe, odpowiedzialności społecznej 

oraz ładu korporacyjnego (ESG). 

 

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego 

Spółka posiada wewnętrzne zasady zapewniające zgodność i wypełnianie wszystkich zobowiązań, 

w tym zobowiązań podatkowych. Priorytetem Infosys Poland jest działanie w ramach kontroli 

wewnętrznej, która zapewnia zgodność z ustawodawstwem krajowym i minimalizuje ryzyko 

potencjalnych sporów z organami podatkowymi. 

Wszystkie transakcje dokonywane przez Spółkę są uzasadnione jej celami biznesowymi i nie mają 

na celu uniknięcia lub zmniejszenia zobowiązań podatkowych. Jednocześnie Spółka dokłada 

należytej staranności, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. 

Przy wypełnianiu obowiązków podatkowych Spółka stara się kierować takimi celami jak: 

• Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; 

• Przeciwdziałanie ewentualnym ryzykom po stronie osób reprezentujących Spółkę; 

• Właściwe zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie norm etycznych przy ponoszeniu 

obciążeń publicznoprawnych; 

• Otwartość i przejrzystość we współpracy z organami podatkowymi; 



Informacja o realizowanej strategii 2022 – Infosys Poland Sp. z o.o. 

 

• Dążenie do maksymalizacji bezpieczeństwa podatkowego zarówno dla Spółki, jak i jej 

pracowników; 

• Stosowanie się do dynamicznie zmieniających się przepisów podatkowych. 

W związku z powyższym, struktura organizacyjna Spółki została tak skonstruowana, aby 

zapewnić odpowiedni poziom monitoringu, sprawozdawczości i kontroli w celu zabezpieczenia 

Spółki przed potencjalnym ryzykiem podatkowym. 

Spółka posiada wewnętrzne struktury umożliwiające zarządzanie rozliczeniami z tytułu 

zobowiązań podatkowych. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników, którzy na bieżąco 

dbają o wypełnianie wszystkich zobowiązań podatkowych, ponadto wszystkie procesy 

sprawozdawcze są monitorowane oraz przesyłane w celach wewnętrznej kontroli. Spółka 

współpracuje również z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, którzy na bieżąco analizują 

wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące interpretacji prawa podatkowego przez Spółkę. 

W razie potrzeby Spółka korzysta z porad doradców zewnętrznych w formie wsparcia 

decyzyjnego. 

W Spółce obowiązują procedury pozwalające na należyte wykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, w ramach których posiada m.in.: Wewnętrzną 

procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych Spółki (MDR), Procedurę zarządzania zamówieniami, 

Procedurę zarządzania sprzedażą oraz Grupową politykę TP. 

III. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS 

Spółka jest otwarta na współpracę z organami podatkowymi - w tym organami KAS - opartą na 

uczciwości, wzajemnym zaufaniu, szacunku i rzetelności. 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby rozstrzygać rozbieżne stanowiska w drodze skutecznej 

komunikacji i transparentności. 

W przypadku braku możliwości wypracowania rozwiązania rozbieżnych stanowisk, Spółka 

dopuszcza możliwość szczegółowego wyjaśnienia własnego stanowiska przed organem. 

IV. Informacja o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS 

informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 

Ordynacji podatkowej 

Infosys Poland jest polskim rezydentem podatkowym i wypełnia swoje obowiązki podatkowe 

zgodnie z przepisami prawa. W Roku Podatkowym podatnik dokładał wszelkich starań, aby 

prawidłowo kształtować rozliczenia podatkowe i relacje z KAS oraz innymi organami 

podatkowymi, dostarczać niezbędnych informacji oraz zachować przejrzystość w obszarze 

podatkowym. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby przekazywane informacje były dokładne, 

kompletne i aktualne. 

W Roku Podatkowym Infosys Poland nie zgłosiła żadnego schematu MDR do Szefa KAS. 
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V. Informacja 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 Roku Podatkowym Infosys Poland dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi 

w rozumieniu ust. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PDOP, których wartość przekracza 5% sumy 

bilansowej aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami, które nie są rezydentami 

podatkowymi Polski:  

Wartość 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalona na 

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, wynosi 25 573 888,83    

zł. 

W związku z powyższym Spółka zidentyfikowała w Roku Podatkowym następujących 

kontrahentów, o których należy wspomnieć w Informacji: 

• Infosys Consulting AG 

• Infosys Consulting GmbH  

• Infosys BPM Limited 

• Infosys Ltd 

• Infosys Compaz Pte Ltd 

• Infosys Luxembourg s.a.r.l 

Wszystkie powyższe transakcje dotyczą świadczenia przez Infosys Poland usług IT, doradczych 

i zarządzania procesami biznesowymi. 

VI. 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 Ustawy o 

PDOP 

W Roku Podatkowym Spółka nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań 

restrukturyzacyjnych1, które mogłyby mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PDOP.  

 
1 Spółka przez działania restrukturyzacyjne rozumie wszelkie działania spełniające definicję restrukturyzacji w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 
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VII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacji 

przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 

wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT, oraz 

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

2008 r. o podatku akcyzowym 

W okresie sprawozdawczym objętym niniejszą informację Spółka złożyła dwa wnioski o wydanie 

interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w zakresie rozliczeń 

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

W odniesieniu do pozostałych wniosków, Spółka nie złożyła wniosku o: 

• Ogólną interpretację podatkową, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

• Wiążącej Informacji Stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT 

• Wiążącej Informacji Akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 7d ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym 

 

VIII. 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 Ustawy o PDOP i na podstawie 

art. 23v ust. 2 Ustawy o PDOF oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

W Roku Podatkowym Spółka nie dokonała żadnych rozliczeń podatkowych z jurysdykcjami 

stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową (rajami podatkowymi), wymienionymi 

w przepisach ustawy o PDOF i PDOP oraz obwieszczeniu Ministra Finansów. 

W przypadku nawiązania relacji z takim podmiotem Spółka zapewnia przejrzyste mechanizmy 

mające na celu uzyskanie najwyższej jakości w zakresie nawiązanej współpracy. 


