
Information on Execution of Tax Strategy in Poland 
for the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021 

 
I. INTRODUCTION 
 
The information on execution of the tax strategy is required to be reported under Polish Tax laws 
in accordance with art. 27c of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (hereinafter referred to 
as “the CIT Act”). 
 
Information on execution of tax strategy confirms the proper fulfillment of obligations under the 
tax law. The fulfillment of public-law obligations by the Company is treated as the responsibility 
of the enterprise, and the payment of taxes in the correct amount and time as a due return of a 
part of the profit to the society in which it operates and whose resources it uses. 
 
Pursuant to art. 27c paragraph 4 and 5 of the CIT Act, the information on execution of the tax 
strategy is available on the following website of the related party:  
https://www.hcltech.com/investors/governance-policies. 
 
II. INFORMATION ABOUT COMPANY 

 
The Company runs a business in Poland at the address 31-323 Krakow, Opolska 112. 
 
The Company is registered in the National Court Register (hereinafter: NCR) under KRS number 
0000281882. 
 
According to NCR, the Company the company operates in the field of: 
- operations of call centers 
- other information and computer technology service activities  
- data processing; management of websites (hosting) and similar activities  
- other information service activities, not elsewhere classified 
- other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funds 
- other business and management consulting 
- other technical research and analysis 
- rental and lease of office machinery and equipment, including computers 
- rental and lease of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified  
- other service activities, not elsewhere classified 

 
III. INFROMATION ON EXECUTION OF TAX STRATEGY IN THE FISCAL YEAR 01.04. 2020 – 

31.03.2021 
 

1. Information about the Company’s processes and procedures for managing the execution of 
obligations arising from and ensuring compliance with tax regulations 

 
a) The process of fulfilling obligations arising from the provisions of tax law 
 
The Management Board of the Company supervises the implementation of obligations arising 
from the provisions of the tax law. 
 

https://www.hcltech.com/investors/governance-policies


The implementation of obligations arising from the provisions of the tax law shall be the 
responsibility of the employees who deal directly with the Company's tax settlements. Employees 
prepare tax settlements, including declarations and corrections of declarations, on the 
appropriate official forms, on the basis of verified source documents. An independent accounting 
company shall verify the settlement of taxes. 
 
Documents related to tax settlements, including copies of submitted declarations, are archived. 
 
b) Procedures 

 
In the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021 at the Company, due diligence in VAT and WHT 
settlements is in place, as well as an internal procedure for counteracting the failure to provide 
information on tax schemes. 

 
2. Information about the Company’s voluntary forms of cooperation with the National Tax 

Administration 
 
The company undertakes all necessary forms of cooperation with tax authorities in order to 
properly fulfill its obligations arising from the tax law. The company aims to build, develop and 
maintain positive relations with tax authorities. 
 
However, the Company did not participate in any of the voluntary forms of cooperation with the 
authorities of the National Tax Administration, including in particular it did not conclude a 
cooperation agreement in the field of taxes pursuant to art. 20s § 1 of the Act of 29 August  1997 
Tax Ordinance (hereinafter: “the Tax Ordinance”). 
 

3. Information about the fulfillment of tax obligations by the Company in the territory of the 
Republic of Poland, including the number of information about reportable transactions for 
MDR purposes submitted to the Head of the National Tax Administration 
 
a) Information on the fulfillment of tax obligations by the Company in the territory of the 

Republic of Poland  
 
The company operates in accordance with applicable tax law and adheres to relevant 
international standards. 
 
The company takes the necessary measures to correctly and timely fulfill the obligations arising 
from the provisions of the tax law in the territory of the Republic of Poland. 
 
In Poland, the company pays all legally required taxes, i.e. corporate income tax and value added 
tax.  
 
The amount of taxes paid in Poland reflects the income from actual economic activity conducted 
in Poland. The company tries to pay tax liabilities on time. 
 
In assessing the tax risk, the Company takes into account the regulations, account operational 
and economic factors. The company does not evade taxes and does not engage in artificial and 
high-risk transactions. 
 



b) The number of information about reportable transactions for MDR purposes submitted to 
the Head of the National Tax Administration 

 
In the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021, the Company did not submit the information about 
tax scheme to the Head of the National Tax Administration. 

4. Information on transactions with affiliated entities 
 

In the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021, the Company carried out transaction with affiliated 
entities within the meaning of art. 11a paragraph 1 point 4 of the CIT Act, whose value exceeds 
5% of the balance-sheet total of assets within the meaning of the tax regulations, identified on 
the basis of the latest approved financial statements of the company, including transactions with 
entities not being tax residents of the Republic of Poland. 
 
5. Information on restructuring actions planned or taken by the Company 

 
In the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021, the Company did not conduct or plan to carry out any 
restructuring activities that could affect the amount of its tax liabilities or tax liabilities of 
affiliated entities, within the meaning of art. 11a paragraph 1 point 4 of the CIT Act. 
 
6. Information on the Company’s requests for a general tax interpretation, interpretation of tax 

regulations, binding information about rates or binding excise information 
 
In the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021, the Company did not request for a general tax 
interpretation referred to in art. 14a § 1 of the Tax Ordinance or interpretation of tax regulations 
referred to in art. 14b of the Tax Ordinance. The company also did not request for biding 
information about rates as referred to in art. 42a of the Value Added Tax Act and binding excise 
information referred to in art. 7d § 1 of the Excise Duty Act. 
 
7. Information about tax settlements made by the company in territories applying harmful tax 

competition 
 

In the fiscal year 01.04. 2020 – 31.03.2021, the Company did not make tax settlements in 
territories applying harmful tax competition specified in executive acts issued pursuant to art. 11j 
paragraph 2 of the CIT Act and pursuant to art. 23v paragraph 2 of the Act of 26 July 26 1991 on 
personal income tax and in the announcement of the minister competent for public finance 
pursuant to art. 86a § 10 of the Tax Ordinance. 
 
The tax strategy implemented by the Company is subject to regular reviews and is adapted to changes 
in the outside and inside the organization as well as to the identified new risks arising from operating 
in the industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 01.04.2020 – 31.03.2021r. 

 

IV. WSTĘP 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ma na celu realizację przez Spółkę obowiązków 
wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). 

Informacja  o  realizowanej  strategii  podatkowej  Spółki  potwierdza  należyte  wypełnianie  
obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  podatkowego.  Realizowanie  obowiązków  
publicznoprawnych  przez  władze  Spółki  jest  traktowane  jako  powinność  przedsiębiorstwa,  
a  płacenie  podatków   we właściwej kwocie i właściwym czasie jako należny zwrot części zysku 
do społeczeństwa, w którym funkcjonuje i którego zasoby wykorzystuje. 

Stosownie do art. 27c ust. 4 i 5 ustawy o CIT informacja o realizowanej strategii podatkowej 
została udostępniona na następującej stronie internetowej podmiotu powiązanego:  

https://www.hcltech.com/investors/governance-policies.   

V. INFORMACJA O SPÓŁCE 

HCL Poland  Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w Polsce pod adresem 
31-323 Kraków, ul. Opolska 112. 

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281882. 

Zgodnie z KRS Spółka prowadzi działalność w zakresie: 

• działalność centrów telefonicznych (call center) 
• pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych  
• przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność  
• pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
• pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 
• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
• pozostałe badania i analizy techniczne 
• wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 
• wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
• pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  

 
VI. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 01.04.2020 – 

31.03.2021r. 
 

8. Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 
zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie  
 

https://www.hcltech.com/investors/governance-policies


a) Proces realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego  

Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. 

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do pracowników 
zajmujących się bezpośrednio rozliczeniami podatkowymi Spółki. Sporządzają oni rozliczenia 
podatkowe, w tym deklaracje i korekty deklaracji, na właściwych formularzach urzędowych 
miesięcznie na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych. Niezależna firma 
księgowa sprawdza rozliczenia podatkowe. 

Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi, w tym kopie złożonych deklaracji, są 
archiwizowane. 

b) Procedury 

W roku podatkowym 01.04.2020 – 31.03.2021r. w Spółce, obowiązywała zasada należytej 
staranności w rozliczeniach podatku VAT i WHT oraz wewnętrzna procedura w zakresie 
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 
podatkowych. 

9. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej  

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu 
należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Spółka dąży do budowania, rozwijania i utrzymywania pozytywnych relacji z 
organami podatkowymi.  

Jednakże Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie 
w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: O.p.)   

10. 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: 
 

a) Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Spółka działa zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i kieruje się odpowiednimi 
normami międzynarodowymi. 

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Spółka płaci w Polsce wszystkie wymagane prawem podatki tj. przede wszystkim podatek 
dochodowy od osób prawnych i podatek od towarów i usług. 



Kwota podatków płacona w Polsce odzwierciedla przychód z rzeczywistej działalności 
gospodarczej prowadzonej  w Polsce. Spółka stara się płacić zobowiązania podatkowe w 
terminie.   

Spółka oceniając ryzyko podatkowe uwzględnienia otoczenie regulacyjne i bierzemy pod uwagę 
czynniki operacyjne i ekonomiczne. Spółka nie uchyla się od płacenia podatków, nie angażuje się 
w transakcje sztuczne i wysokiego ryzyka. 

b) Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o schematach podatkowych  

W roku podatkowym  01.04.2020 – 31.03.2021r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.  

11. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

W roku podatkowym 01.04.2020 – 31.03.2021r. Spółka przeprowadzała transakcje z podmiotami 
powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których  wartość przekroczyła 5% 
sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi 
rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach 
restrukturyzacyjnych  

W roku podatkowym 01.04.2020 – 31.03.2021r. Spółka  nie  prowadziła  ani  nie  planowała  
prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań 
podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 
1 pkt 4 ustawy o CIT. 

13. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 
podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej 
lub wiążącej informacji akcyzowej 

W roku podatkowym 01.04.2020 – 31.03.2021r. Spółka  nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie 
ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 O.p.  lub interpretacji przepisów 
prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b O.p. Spółka nie złożyła również wniosku o wydanie 
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.   

14. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

W roku podatkowym 01.04.2020 – 31.03.2021r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych 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 z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021r. poz.1128, dalej: 
ustawy o PIT) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych na 
podstawie art. 86a § 10 O.p..  



Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa podlega regularnym przeglądom i  jest dostosowywana 
do  zmian zachodzących w  otoczeniu i  wewnątrz organizacji oraz  do  zidentyfikowanych nowych 
ryzyk wynikających z  prowadzenia działalności w  branży. 

 


