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Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020
sporządzona przez Asseco Data Systems S.A. (zwaną dalej „Spółką”) na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. (zwanej dalej w skrócie „ustawą o PDOP”)

Informacja o stosowanych regulacjach, procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem 
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Cel, obszary działania oraz odpowiedzialności związane z wykonaniem obowiązków zostały określone w doku-
mentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, dotyczącej poszczególnych jednostek wyodrębnionych w ramach 
struktury organizacyjnej Spółki i wszystkich działań wewnętrznych. 

Spółka realizowała kluczowe procesy, z uwzględnieniem zasad przyjętych w opracowanych i wdrożonych poli-
tykach, regulaminach, procedurach, instrukcjach i wytycznych, określających obszary obowiązywania i odpowie-
dzialności, umożliwiających prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Powyższe rozwiązania 
przechodzą coroczny przegląd pod kątem aktualizacji i weryfikację zgodności podczas audytu finansowego 
realizowanego przez niezależną jednostkę certyfikującą.

W zakresie realizacji procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczości finansowej, Spółkę obsługuje Centrum 
Usług Wspólnych Asseco Poland, świadcząc powyższe usługi na mocy umowy między Asseco Data Systems S.A. 
a Asseco Poland S.A. zawartej w dniu 28.02.2019r.

1. W procesie zakupów Spółka stosowała następujące regulacje:

1.1. Proces „Zakupy” [PW-ZAK] - celem zagwarantowania optymalizacji działań zakupowych w Spółce.

1.2. Procedurę „Wybór, weryfikacja, i kwalifikacja dostawców” [pwzak-p02] - celem minimalizacji ryzyka 
współpracy z dostawcą, który mógłby narazić spółkę na straty oraz zabezpieczenia ryzyka współpracy 
z dostawcą.

1.3. Procedurę „Realizacja zakupów” [pwzak-p01] - celem pozyskania z rynku najkorzystniejszej oferty to-
warów i usług na potrzeby własne.

1.4. „Metodykę oceny dochowania należytej staranności w transakcjach zakupu towarów i usług” [MT-NST] 
- celem obniżenia ryzyka współpracy z nieuczciwym lub nierzetelnym kontrahentem.

2. W procesie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka stosowała:

2.1. Przyjętą w grupie Asseco Politykę cen transferowych (transakcyjnych) w rozumieniu przepisów ustawy 
PDOP – celem przeprowadzenia transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych, jakie 
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. 

Polityka cen transferowych w szczególności określa zasady ustalania cen transferowych, w tym w zakresie:

• usług świadczonych między podmiotami powiązanymi,
• prac badawczo-rozwojowych,
• korzystania, przeniesienia własności lub udostępniania wartości niematerialnych,
• kredytów, pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub udziela-

nych gwarancji.

2.2. Spółka cyklicznie przeprowadza analizy danych porównawczych w celu określenia przedziałów ryn-
kowych, które są stosowane przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi dla zachowania 
rynkowego charakteru zawieranych przez ADS transakcji.



2.3. W celu określenia zasad postępowania w procesie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, 
z uwzględnieniem zasady ceny rynkowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka publikuje 
w intranecie informacje zabezpieczające prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie transakcji.

3. W procesie fakturowania Spółka stosowała:

3.1. Wytyczne dot. zasad, zapisane w postaci karty procesów „Zlecenia fakturowania (działalność podsta-
wowa i pozostała) oraz określenia odpowiedzialności i zakresu działania dla poszczególnych zespołów 
występujących w procesie. 

3.2. Instrukcji systemowej Koliber – celem określenia prawidłowości postępowania podczas wystawiania 
zlecenia fakturowania.

4. W procesie obiegu i akceptacji dokumentów Spółka stosowała zasady opisane w:

4.1. Kartach procesów:

a. Rejestracja akceptacja i księgowanie faktur COGS i kosztów własnych,
b. Delegacje krajowe, 
c. Delegacje zagraniczne, 
d. Gospodarka magazynowa, 
e. Obsługa środków trwałych i WNIP.

4.2. Wytycznych dotyczących obsługi korespondencji –  celem zapewnienia terminowej i zgodnej z wy-
maganiami Spółki obsługi korespondencji oraz nieponoszenia przez spółkę uszczerbku czy to wi-
zerunkowego, czy finansowego z tytułu nieterminowej obsługi korespondencji Spółki, określonych 
w intranetowym przewodniku pracownika „Organizacja codziennej pracy”.

4.3. Wytycznych dotyczących opisu obiegu, dekretacji i wymogów dokumentacyjnych dla poszczególnych 
grup zakupów i innych dokumentów procesowanych w poszczególnych modułach systemu wew. Koliber 
(kontrahenci, kancelaria, faktury kosztowe, zapotrzebowania, delegacje, teczki projektowe) - opisanych 
w załączniku nr. 4 „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych” [plrch-za04] do Polityki rachunkowości. 

5. W procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka stosowała:

5.1. Politykę rachunkowości [PL-PRCH] - celem odzwierciedlania poszczególnych operacji gospodarczych 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz przedstawiania w księgach rachunkowych i sporządzanych 
na ich podstawie sprawozdaniach finansowych, jasnej i rzetelnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wyniku finansowego Spółki. Polityka w szczególności określa:

a. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze,
b.  Istotne zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku 

finansowego,
c. Wykaz kont księgi głównej  oraz sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 
d. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych,
e. Wykaz ksiąg rachunkowych i system przetwarzania danych,
f. Zasady inwentaryzacji,
g. Zasady archiwizacji.

5.2. Zasady ewidencji i rozliczania wydatków w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej i budżetu państwa, określające w szczególności:

a. Kategorie wydatków objętych dofinansowaniem,



b. Sposób udokumentowania poniesienia wydatku,
c. Zasady ujęcia wydatków w księgach rachunkowych dotyczące projektów:

• inwestycyjnych,
• badawczo-rozwojowych,
• szkoleniowych. 

5.3. Instrukcję „Ulga B+R”, określającą w szczególności:

a. Warunki skorzystania z ulgi B+R,
b. Definicję prac badawczo-rozwojowych,
c. Katalog kosztów kwalifikowanych,
d. Zasady kwalifikowania projektów do prac badawczo-rozwojowych,
e. Sposób ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych,
f. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów kwalifikowanych.

5.4. Instrukcje/wytyczne stanowiskowe w zakresie:

a. CIT – zasady ogólne,
b. VAT – zasady ogólne,
c. Schematów księgowania MSSF 16, 
d. Kursów walut stosowanych do wyceny operacji gospodarczych,

5.5. Harmonogram zamknięcia miesiąca/kwartału/roku – celem zapewnienia terminowego zamykania ksiąg 
i rozliczeń podatkowych.

5.6. Wytyczne lub aktualizacje wytycznych podatkowych, opracowywane w oparciu o regularny przegląd zmian 
podatkowych. W okresie sprawozdawczym wytyczne/aktualizacje wytycznych dotyczyły między innymi:

a. Białej Listy Podatników,
b. Split Paymentu,
c. Wystawienia faktury do paragonu,
d. Darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
e. Ulgi na złe długi,
f. Nowej struktury JPK_VAT
g. Slim VAT.

6. W procesie obliczania, deklarowania podatków i raportowania Spółka stosowała:

6.1. Instrukcję „Zasady sporządzania deklaracji CIT-8” - celem poprawnego ustalenia i zadeklarowania wy-
sokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Instrukcja opisuje zasady:

a. Sporządzania informacji podatkowych, stanowiących załączniki do zeznania CIT-8:

• CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych 
i zwolnionych od podatku,

• CIT-D - informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
• CIT-BR - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów 

poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
• CIT-ST - informacja do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów 

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
• CIT-MIT - informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania;

b. Ustalania dochodów z zysków kapitałowych,
c.  Ustalania limitów wydatków z tytułu:

• kosztów finansowania dłużnego,



• usług niematerialnych i WNiP (art. 15e Ustawy o PDOP),

d. Wyliczenia podatku CIT.

6.2. Instrukcję „Ewidencjonowania korekt CIT”.

6.3. Instrukcję „Podatek u źródła” – celem poprawnego ustalenia i zadeklarowania wysokości zobowiązania. 
Instrukcja opisuje zasady dotyczące:

a. Obowiązku pobrania podatku u źródła, z uwzględnieniem:

• limitu kwotowego transakcji,
• klauzuli „rzeczywistego właściciela płatności”,
• stawki podatku,
• przedmiotu transakcji,

b. Certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia nierezydenta,
c. Wyliczenia kwoty podatku oraz oznaczenia w systemie transakcji podlegających podatkowi u źródła,
d. Rozliczenia podatku u źródła pobranego za granicą,
e. Wybranych transakcji podlegających podatkowi u źródła. 

6.4. Instrukcję CFC – celem realizacji obowiązków związanych z posiadaniem zagranicznych spółek kon-
trolowanych. Instrukcja określa:

a. Definicję: jednostki zależnej, podmiotu powiązanego, zagranicznej spółki kontrolowanej,
b. Sposób ustalania udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej,
c. Zasady kwalifikowania jako CFC spółek z UE i EOG,
d. Obowiązki związane z posiadaniem CFC - zakres i terminy realizacji zadań,
e. Zasady identyfikowania podmiotów CFC – rejestr CFC,
f. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CFC,
g.  Zasady rozliczania podatku CFC - ustalenie podstawy opodatkowania i obliczenie i zapłatę podatku.

6.5. Instrukcję sporządzania deklaracji, korekt deklaracji podatku VAT – celem poprawnego ustalenia i za-
deklarowania wysokości zobowiązania. Instrukcja określa:

a. Rodzaje deklaracji,
b. Proces przygotowania danych do deklaracji za bieżący okres,
c. Proces przygotowania deklaracji i pliku JPK_VAT/JPK_V7M za bieżący okres,
d. Proces przygotowania korekty deklaracji.

6.6. Instrukcję NIP-8 – celem terminowego zgłoszenia aktualizacyjnego danych uzupełniających. Instrukcja 
określa:

a. Zakres zmian,
b. Wewnętrzne terminy zgłoszeń,
c. Wzory zgłoszeń (informacji mailowych).

6.7. Instrukcję „Zasady sporządzania informacji ORD-U” – celem poprawnego sporządzenia informacji 
o transakcjach z nierezydentami. Instrukcja określa:

a. Definicję nierezydenta,
b. Kryteria wpływające na powstanie obowiązku podatkowego,
c. Zasady ustalania wartości limitu,
d. Katalog umów zwolnionych z raportowania,
e. Etapy sporządzania informacji ORD-U.

6.8. Instrukcję Podatki i opłaty lokalne – celem poprawnego ustalenia i zadeklarowania wysokości zobo-
wiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, podatku rolnego oraz innych 
opłat odprowadzanych przez Spółkę. Instrukcja określa:



a. Zakres opodatkowania,
b. Obowiązek podatkowy,
c. Podstawę opodatkowania,
d.  Stawki podatku,
e. Zwolnienia od podatku,
f. Deklarowanie i płatność podatku.

6.9. Wytyczne lub aktualizacje wytycznych podatkowych, opracowywane w oparciu o regularny przegląd zmian 
podatkowych. W okresie sprawozdawczym wytyczne/aktualizacje wytycznych dotyczyły między innymi:

a. Białej Listy Podatników,
b. Split Paymentu,
c. Wystawienia faktury do paragonu,
d. Darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
e. Ulgi na złe długi,
f. Nowej struktury JPK_VAT,
g. Slim VAT.

6.10. Procesy związane z wykonaniem obowiązków Płatnika zaliczek na  PIT od wynagrodzeń, nakierowane 
na zapewnienie zgodności podatkowej w obszarach:

a. Kwalifikacji źródeł  przychodów,
b. Kwalifikacji i identyfikacji pozapłacowych składników wynagradzania,
c. Identyfikacji i stosowania zwolnień podatkowych, wynikających z regulacji  ustawowych,
d. Identyfikacji i stosowania kosztów uzyskania przychodów,
e. Identyfikacji pozapłacowych składników wynagrodzenia podlegających opodatkowaniu PIT,
f. Rezydencji podatkowej i miejsca zamieszkania,
g. Gromadzenia i przechowywania  dokumentacji podatkowej,
h. Terminowego przekazywania dokumentacji podatkowej właściwym organom skarbowym,
i. Stałego monitorowania  i wdrażania zmian wynikających z nowelizacji  ustaw podatkowych.

6.11. Otrzymane indywidualne interpretacje podatkowe.

7. W procesie regulowania zobowiązań Spółka stosowała:

7.1. Regulamin „Realizacja płatności” - celem terminowej realizacji płatności na rzecz kontrahentów, pra-
cowników, instytucji publiczno-prawnych. Regulamin określa:

a. Wytyczne niezbędne do realizacji zlecenia:

• wypłaty zaliczki dla pracownika,
• przedpłaty do dostawcy,
• opłaty skarbowej, sądowej, urzędowej, lokalnej,
• płatności wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• płatności kaucji,
• płatności darowizny,
• płatności inwestycyjnej,
• realizacji zapłaty na podstawie Formularza płatności,
• realizacji zapłaty płatniczą kartą służbową przyznaną jednostkom back-office.

b.  Zasady autoryzacji polecenia przelewu.

7.2. Procedurę „Realizacja płatności przelewem bankowym” - celem zapewnienia realizacji płatności w ter-
minie określonym regulaminem „Realizacja płatności”.



7.3. Zasady:

a. „Biała lista podatników”,
b. „Split payment”.

7.4. Instrukcję „Zawiadomienie ZAW-NR”, określającą:

a. Zakres informacji niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia.

7.5. Zasady sporządzania i przesyłania zawiadomienia.

8. Ponadto Spółka stosowała:

8.1. Regulamin „Raportowanie schematów podatkowych” [RG-SCH] - celem wywiązania się z ustawowego 
obowiązku raportowania planowanych i wdrażanych uzgodnień będących schematami podatkowymi 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Regulamin określa przede wszystkim:

a. Obszar obowiązywania,
b. Odpowiedzialność,
c. Pojęcia dotyczące schematów podatkowych,
d. Zasady raportowania wewnątrz Spółki,
e. Zasady raportowania na zewnątrz Spółki.

9. Spółka korzystała z nowoczesnych systemów wspierających realizację obowiązków podatkowych

9.1. Wdrożone rozwiązania informatyczne zapewniały:

a. Prawidłowe obliczenie podatku oraz sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań finanso-
wych i innej ustawowo wymaganej dokumentacji.

b. Optymalizację powyższego procesu poprzez:

• integrację systemów,
• automatyzację pracy,
• redukcję liczby błędów popełnianych przez pracowników, dzięki rozbudowanym mechanizmom 

kontrolnym,
• szybki, wygodny i bieżący dostęp do uporządkowanych danych finansowych Spółki,
• sprawną i automatyczna wymianę danych z bankami, urzędem skarbowym czy ZUS,
• pracę w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa,
• możliwość łatwego tworzenia raportów okresowych.

9.2. W roku sprawozdawczym Spółka korzystała z poniższych systemów:

a. STER ERP,
b. Koliber,
c. ENOVA,
d. WHMCS,
e. eKURS.

9.3. System ochrony danych obejmował:

a. Ochronę przed utratą danych, 
b. Ochronę przed brakiem integralności,
c. Ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.4. Archiwizowanie ksiąg rachunkowych wykonywał w Spółce wewnętrzny dział teleinformatyki, na pod-
stawie uzgodnionego z właścicielem merytorycznym harmonogramu backupu i archiwizacji.



Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

W okresie sprawozdawczym Spółka nie aplikowała do Programu Współdziałania.

Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz 
z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a 
§ 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

1. Spółka realizowała obowiązki podatkowe poprzez przestrzeganie prawa podatkowego a w szczególności 
poprzez przestrzeganie terminów płatności podatków oraz zapłaty podatku w wysokości nie niższej niż 
wynika to z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:

1.1. Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

1.2. Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

1.3. Podatku od nieruchomości.

1.4. Podatku od towarów i usług (VAT).

2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka:

2.1. Korzystała z usług doradców zewnętrznych.

2.2. Występowała z wnioskami o interpretację indywidualną i stosowała się do uzyskanych interpretacji.

2.3. Do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości stosowała ostrożne podejście.

3. W okresie sprawozdawczym Spółka zaraportowała do Szefa KAS wdrożenie jednego schematu krajowego 
niestandaryzowanego z zakresu CIT. Dotyczył on przeniesienia między podmiotami powiązanymi praw do 
trudnych do wyceny  wartości niematerialnych.

Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,  indywidualnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

1. W okresie sprawozdawczym Spółka wystąpiła z dwoma wnioskami o interpretacje indywidualne, w tym:

1.1. Dotyczący CIT – Podatek u źródła,

1.2. Dotyczący VAT – Status podatnika.

Spółka nie wnioskowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej i akcyzowej.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których wartość 
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami 
podatkowymi i rozliczeniach w rajach podatkowych. 

W okresie sprawozdawczym Spółka zawierała i realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi: krajowymi 
oraz niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi. Wartość żadnej z tych transakcji nie przekroczyła 5% sumy 
bilansowej aktywów.

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 updop.



Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych 
Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art 11a ust. 1 pkt 4 updop.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych i przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała takich rozliczeń i nie była zarejestrowana do celów rozliczeń 
podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.



 
W imieniu Spółki Asseco Data System S.A.: 

 

Andrzej Wojciech Dopierała 

Prezes Zarządu 

 

$#    Andrzej Dopierała                                                      $# 

 

Paweł Marek Barchwic 

Wiceprezes Zarządu 

 

$#    Paweł Barchwic                                                          $# 

 

Daniel Janusz Lala 

Wiceprezes Zarządu 

 

$#    Daniel Lala                                                                  $# 

 

Robert Daniel Kobylański 

Wiceprezes Zarządu 

 

$#    Robert Kobylański                                                     $# 

 

Lech Marek Szczuka 

Wiceprezes Zarządu 

 

$#    Lech Szczuka                                                              $# 

 

Marek Michał Woźniak 

Wiceprezes Zarządu 

 

$#    Marek Woźniak                                                         $# 
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