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Wykaz skrótów i definicji 

Podatnik, 
Spółka 

Cisco Systems Poland Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie  

Cisco Grupa kapitałowa Cisco 

Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z 
późn. zm.) 

Updop Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tj.: Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1800 z późn. zm.) 

Updof  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1128 z późn. zm.) 

Ustawa o 
podatku VAT 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług 
(t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z 
późn. zm.) 

Ustawa o 
podatku 
akcyzowym 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (t.j.: Dz.U. 
z 2020 r., poz. 722, z późn. zm.) 

MDR Wymogi dotyczące 
obowiązkowego ujawniania 
informacji (raportowania 
schematów podatkowych), o 
których mowa w art. 86a § 1 pkt 
10 Ordynacji podatkowej 

rok 
podatkowy 

Rok podatkowy obowiązujący u 
Podatnika, zakończony 31 lipca 
2021 r. 

 

 
 

 
List of abbreviations and definitions 

Taxpayer, 
Company 

Cisco Systems Poland Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
with its registered office in 
Krakow  

Cisco Cisco Group 

Tax 
Ordinance 

The Act of 29 August 1997 - Tax 
Ordinance (consolidated text: 
Journal of Laws of 2021 item 
1540, as amended) 

CIT Act The Corporate Income Tax Act of 
15 February 1992 (consolidated 
text: Journal of Laws of 2021 item 
1800, as amended) 

PIT Act The Personal Income Tax Act of 
26 July 1991 (consolidated text: 
Journal of Laws of 2021 item 
1128, as amended) 

VAT Act The Value Added Tax Act of 11 
March 2004 (consolidated text: 
Journal of Laws of 2021 item 685, 
as amended) 

Excise Duty 
Act 

The Excise Duty Act of 6 
December 2008 (consolidated 
text: Journal of Laws of 2020 item 
722, as amended) 

MDR Mandatory Disclosure 
Requirements (tax scheme 
reports), as referred to in Article 
86a § 1(10) of the Tax Ordinance 

Fiscal year The Taxpayer’s fiscal year ended 
31 July 2021 
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Wprowadzenie 

 
Niniejsza Informacja o realizowanej strategii 
podatkowej została sporządzona w oparciu o 
przepisy art. 27c Ustawy o CIT i przedstawia 
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 
Krajowej Administracji Skarbowej, 

 
2. realizacji przez podatnika 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, 

 
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 spółki, w tym z podmiotami 
niebędącymi rezydentami podatkowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
4. 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 CIT, 

 
 

5. złożonych przez podatnika 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. 

 
Introduction 

 
This report on implemented tax strategy has been 
prepared in accordance with Article 27c of the CIT 
Act and presents information on: 

 
 
1. the taxpayer’s applied: 
a. processes and procedures for managing the 

performance of obligations under the tax law and 
ensuring their correct performance, 

b. voluntary forms of cooperation with the National 
Tax Administration authorities; 
 

 
2. the taxpayer’s performance of tax obligations in the 

territory of the Republic of Poland, including 
information on the number of tax scheme (MDR) 
reports submitted to the Head of the National Tax 
Administration, as referred to in Article 86a § 1(10) 
of the Tax Ordinance, per taxes they refer to; 

 
 
3. transactions with related parties, within the 

meaning of Article 11a(1)(4) of the CIT Act, the 
value of which exceeds 5% of the total balance 
sheet assets, within the meaning of the accounting 
regulations, determined on the basis of the 
company’s last approved financial statements, 
including transactions with related parties which 
are not tax residents of the Republic of Poland; 
 

 
4. restructuring activities planned or undertaken by 

the taxpayer, which may affect the amount of tax 
liabilities of the taxpayer or of its related parties 
within the meaning of Article 11a(1)(4) of the CIT 
Act; 

 
 

5. requests filed by the taxpayer for the issuance of: 
a. general tax ruling referred to in Article 14a § 1 of 

the Tax Ordinance, 
b. individual tax ruling referred to in Article 14b of the 

Tax Ordinance, 
c. binding rate information referred to in Article 42a of 

the VAT Act, 
d. binding excise duty information referred to in 

Article 7d(1) of the Excise Duty Act; 

 
6. tax settlements made by the taxpayer in the tax 

haven territories or countries specified in 
implementing acts issued pursuant to Article 11j(2) 
of the CIT Act and pursuant to Article 23v(2) of the 
PIT Act, and in the announcement of the minister 
competent for public finance issued pursuant to 
Article 86a § 10 of the Tax Ordinance; 
 
 
 

- excluding information protected by business, 
industrial, professional or production secrecy. 
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1. Informacja o procesach oraz procedurach 

stosowanych przez Podatnika w celu 
zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego 
i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 
 
Cisco Systems Poland sp. z o.o. należy do grupy 
kapitałowej Cisco (Cisco). 
 
Cisco ma świadomość, że ma obowiązek 
przyczyniać się do rozwoju społeczności i miejsc, w 
których prowadzi działalność, i współpracować z 
nimi. Obowiązek ten oznacza, że Cisco 
odprowadza podatek na odpowiednim poziomie od 
zysków wygenerowanych z działalności 
prowadzonej w każdym kraju.  
 
Cisco na całym świecie przestrzega 
obowiązujących przepisów podatkowych, 
traktatów, regulacji i innych wytycznych 
podatkowych, tak aby każdy podmiot Cisco 
wykazywał zysk na właściwym poziomie w oparciu 
o wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa         
i ponoszone ryzyko. Jako członek grupy 
kapitałowej Cisco, Spółka przestrzega przepisów 
prawa podatkowego obowiązujących w Polsce, 
traktatów międzynarodowych, regulacji oraz innych 
obowiązujących wytycznych podatkowych.  
 
Personel Cisco na całym świecie obejmuje 
wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów 
ds. podatkowych posiadających odpowiednie 
doświadczenie, wiedzę i wykształcenie w obszarze 
podatków, umożliwiające im identyfikowanie 
potencjalnych zagrożeń podatkowych i 
zarządzanie nimi. Cisco inwestuje w bieżące 
szkolenia o charakterze techniczno-podatkowym 
oraz ogólno-biznesowym oraz w rozwój swoich 
pracowników. Wszystkie działania podejmowane 
przez Cisco w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami podatkowymi są wykonywane przy 
zachowaniu należytej staranności i z 
wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy 
technicznej. Cisco pozyskuje porady od doradców 
zewnętrznych, aby odpowiednio uzupełnić wiedzę 
lub zasoby. 
 
Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez Cisco 
obejmuje: 
i. wykorzystywanie ram w celu globalnej analizy i 

przeglądu okresowego niepewnych pozycji 
podatkowych oraz nieprzewidzianych podatków 
zgodnie z obowiązującymi standardami 
rachunkowości;  

ii. stały monitoring i analizę krajowych i 
międzynarodowych przepisów podatkowych, 
orzecznictwa, wytycznych i praktyki; 

iii. bieżący przegląd i udoskonalanie polityk i 
procedur zapewniających zgodność z 
przepisami podatkowymi, a także  

iv. regularne szkolenia naszych pracowników, aby 
decyzje dotyczące podatków oraz działania 
mające na celu zapewnienie zgodności były w 
dalszym ciągu przeprowadzane rzetelnie, przy 
zastosowaniu wiedzy i nadzoru na 
odpowiednim poziomie. 
 
 
 

 
1. Information on processes and procedures 

applied by the Taxpayer for managing the 
performance of obligations under the tax law 
and ensuring their proper performance xxx 
        
 
Cisco Systems Poland sp. z o.o. is part of Cisco 
Group (Cisco). 
 
Cisco recognizes it has a responsibility to 
contribute and work in partnership with the 
communities and places in which it has operations. 
Such responsibility includes ensuring that Cisco 
pays tax on the appropriate level of profits 
generated from the activities undertaken in each 
jurisdiction.  
 
Cisco globally follows applicable tax laws, treaties, 
regulations, and other tax guidance to ensure that 
each Cisco entity reports the appropriate profit 
based on respective functions performed, assets 
used, and risks assumed. The Company, as a part 
of Cisco Group, complies with applicable Poland 
tax laws, international treaties, regulations, and 
other applicable tax guidance.   
 
 
 
 
Cisco employs a global staff that consists of 
qualified and competent tax professionals with the 
appropriate experience, expertise, and education in 
taxation to identify and manage potential tax risks.  
Cisco invests in ongoing technical tax and general 
business training and development of its 
employees. All Cisco tax compliance is undertaken 
with appropriate diligence and technical expertise. 
We obtain advice from external advisors to 
supplement our internal expertise or resources, as 
appropriate. 
 
 
 
 
 
 
  
Cisco’s management of tax risks include: 
 
i. Use of a framework to globally analyze and 

review uncertain tax positions and tax 
contingencies on a periodic basis under 
applicable accounting standards.   

ii. Continuous monitoring and analyzing domestic 
and international tax legislation, case law, 
guidance, and practice; 

iii. Ongoing review and refinement of the policies 
and procedures supporting tax compliance; and 

iv. Regular training of our employees to ensure 
that our tax decisions and compliance activities 
continue to be conducted accurately with the 
appropriate level of expertise and oversight. 
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Pracownicy Cisco są szkoleni pod kątem znaczenia 
zgodności z przepisami oraz ram zgodności z 
przepisami obowiązującymi w Cisco, dzięki którym 
Cisco zachowuje zgodność z przepisami we 
wszystkich obszarach. Wytyczne te zostały 
zaprojektowane w celu wykrywania i oceny 
problemów związanych z brakiem zgodności oraz 
w celu podejmowania stosownych działań. Dzięki 
specjalistom w obszarze monitorowania zgodności 
oraz silnej funkcji audytu wewnętrznego wdrażamy 
naszą kulturę organizacyjną pod hasłem „Keep 
Cisco Compliant”.  
 
Co roku wszyscy pracownicy Cisco mają 
obowiązek odbyć szkolenie i potwierdzić 
zapoznanie się ze zaktualizowanym Kodeksem 
postępowania biznesowego. Ponadto wszyscy 
pracownicy obszaru finansów mają obowiązek co 
roku odbyć szkolenie oraz ocenę pod kątem 
przestrzegania Kodeksu etyki w obszarze finansów 
Cisco (ang. Cisco Financial Officer Code of Ethics). 
 
Aby pomóc zespołom finansowym w zapewnieniu 
zgodności z przepisami w Cisco, co kwartał 
wysyłany jest globalny komunikat przypominający 
główne kwestie i zawierający odpowiednie 
informacje dotyczące ryzyka i zapewnienia 
zgodności.  
 
Zarząd Spółki oraz wszystkie spółki Cisco należące 
do grupy kapitałowej Cisco odpowiadają za nadzór 
nad politykami finansowymi oraz za zarządzanie 
ryzykiem w swoich podmiotach, również w 
odniesieniu do kwestii podatkowych. Pracownicy 
działu podatków odpowiedzialni za kwestie 
podatkowe w Polsce regularnie informują członków 
zarządu polskich podmiotów prawnych o kwestiach 
związanych z zapewnieniem zgodności w obszarze 
podatków, tak aby mogli oni skutecznie wykonywać 
swoje obowiązki. 

 
Cisco podejmuje działania w zakresie planowania 
podatkowego zgodnie z przepisami i zasadami 
podatkowymi, a także w sposób odpowiedni do 
działalności i operacji wykonywanych przez Cisco.  

 
Jeżeli Spółka postanowi skorzystać z zachęt 
podatkowych, to będą one odpowiednie do 
działalności Cisco oraz spójne z politykami i celami 
organizacji oferującej takie zachęty. Cisco będzie w 
pełni przestrzegać wymogów związanych z 
uzyskaniem zachęty w zakresie, w jakim ją uzyska.  
 
Spółka pozyskuje porady od zewnętrznych 
doradców podatkowych, księgowych i prawnych w 
celu uzupełnienia wiedzy wewnętrznej lub zasobów 
Cisco.  
Zgodnie z polityką Cisco, Spółka nie zawiera 
transakcji, które nie mają uzasadnienia 
handlowego albo wiążą się z ryzykiem prawnym lub 
utratą reputacji w odniesieniu do relacji firmy z 
organami podatkowymi, klientami albo 
społecznościami, w których prowadzi działalność. 
 
 
 
 
 

 
Cisco employees are trained on the importance of 
compliance and Cisco’s compliance framework to 
ensure that Cisco remains compliant in all areas. 
This framework is designed to detect and evaluate 
compliance issues and take the appropriate action. 
We reinforce our ‘Keep Cisco Compliant’ culture 
through the roles of specialist compliance functions 
and a strong internal audit function.  
 
 
 
 
 
All Cisco employees are required to undertake a 
training and certify the updated Code of Business 
Conduct every year. In addition, all employees of 
the finance function are required to annually 
complete training and assessment on Cisco 
Financial Officer Code of Ethics.  
 
 
 
To help finance teams keep Cisco compliant, there 
is Cisco quarterly global communication containing 
key reminders and relevant risk and compliance 
information.  
 
 
 
The board of directors of the Company and all 
Cisco companies within the Cisco group are 
responsible for oversight of the financial policies 
and risk management for their entities, including 
with respect to tax. The Tax department personnel 
responsible for tax matters in Poland regularly 
inform the statutory directors of the Polish legal 
entities as to tax compliance matters to enable 
them to effectively fulfill their duties. 
 
 
 

Cisco undertakes appropriate tax planning, 
consistent with tax laws and principles, and aligned 
to Cisco’s business and operations.  
 
 

Should the Company decide to utilize tax incentives 
it would be appropriate to Cisco’s business and 
consistent with the policies and goals of the 
organization offering such incentives. To the extent 
Cisco obtains an incentive, we fully comply with the 
requirements of such incentives.  
 
The Company obtains advice from external tax, 
accounting, and legal advisors to supplement Cisco 
internal expertise and resources, as appropriate.  
 
The Company, in accordance with Cisco policies, 
does not enter into transactions that have no 
commercial rationale or carry legal or reputational 
risks either to its relationships with tax authorities, 
customers, or the wider communities in which it 
operates.   
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Spółka przyjmuje tylko pozycje podatkowe, które 
mają uzasadnienie i można je obronić zgodnie z 
przepisami polskiego prawa podatkowego. W 
związku z tym, wewnętrzny system zarządzania 
Cisco nie nakłada akceptowalnych poziomów 
ryzyka prawnego w Polsce. Cisco sporządza swoje 
zeznania podatkowe zgodnie z polskimi i 
międzynarodowymi przepisami podatkowymi. 
Jeżeli ujęcie podatkowe danej kwestii nie zostało 
rozstrzygnięte, Cisco przyjmuje stosowne i możliwe 
do obrony stanowisko w granicach prawa.  

 
Cisco zawsze działa w uczciwy sposób. Cisco 
przykłada dużą wagę do zachowania dobrego 
imienia w relacjach z rządami, organami nadzoru, 
klientami i innymi interesariuszami na całym 
świecie. W związku z tym Cisco współpracuje z 
organami podatkowymi w przejrzysty i uczciwy 
sposób. Powyższe obejmuje zapewnienia 
zgodności, przygotowanie do kontroli, ujawnienia i 
dokumentację.  

 
Aby sprawozdawczość podatkowa Spółki była 
sporządzana z pełnym uwzględnieniem 
obowiązujących polskich przepisów i regulacji 
podatkowych, ostatnich wytycznych polskich 
organów podatkowych, zmian formatu sprawozdań 
i formularzy podatkowych, a także aby 
zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów w 
sposobie rozliczeń podatkowych, Spółka zatrudnia 
wykwalifikowane i cieszące się dobrą reputacją 
profesjonalne firmy w celu sporządzania 
sprawozdań finansowych, wyliczeń podatkowych i 
zeznań podatkowych. Harmonogramy działań 
mających na celu zapewnienie zgodności z 
przepisami podatkowymi są przedmiotem 
regularnych dyskusji ze stronami, których to 
dotyczy, aby proaktywnie rozstrzygać możliwe 
zależności i zorganizować rzetelne i terminowe 
dokumenty do przedłożenia. 

 
W przypadku istotnych i złożonych transakcji, 
Spółka, będąca częścią grupy kapitałowej Cisco, 
stosuje wielopoziomowy proces zatwierdzania, 
który ma na celu zapewnić udział w procesie 
przeglądu i zatwierdzenia przedstawicieli 
odpowiednich funkcji, oraz zgodność z 
obowiązującymi politykami Cisco. 
 

2. Informacja o stosowanych przez Podatnika 
dobrowolnych formach współpracy z organami 
Krajowej Administracji Skarbowej 
 
Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach 
współpracy z organami Krajowej Administracji 
Skarbowej.  
 

3. Informacja odnośnie do realizacji przez 
Podatnika obowiązków podatkowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z 
informacją o liczbie przekazanych Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 
schematach podatkowych (MDR), o których 
mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej, z podziałem na podatki, których 
dotyczą 

 

The Company only takes tax positions that are 
reasonable and defensible under Polish tax law.  
Accordingly, our internal governance does not 
prescribe acceptable levels of tax risk in Poland.  
Cisco prepares its tax returns in compliance with 
applicable Polish and international tax laws. In 
instances in which the tax treatment of an issue is 
not settled, Cisco takes a reasonable and 
defensible position within the law.   
 
 
 

Cisco acts with integrity at all times. Cisco place 
great importance on preserving its positive 
reputation with governments, regulatory bodies, 
customers, and other stakeholders globally. 
Accordingly, Cisco interacts with the tax authorities 
in a transparent and honest manner. This includes 
compliance, audit defense, disclosures, and 
documentation.  
 

 
In order to ensure that its tax reporting is done with 
full consideration of the effective Polish tax laws 
and regulations, most recent guidance of the Polish 
tax authorities and changes in the format of the 
reports and tax forms, as well as to minimize the 
risk of possible errors / mistakes in the method of 
tax settlement, the Company engages qualified and 
reputable professional firms to prepare its 
accounts, tax calculation and tax returns. The tax 
compliance timeline and schedules are regularly 
socialized with impacted parties to proactively 
resolve possible dependencies and to organize for 
diligent and timely submissions. 
 
 
 
 
 
 

For any material and complex transactions, the 
Company, as part of Cisco Group, is using 
multilayer approval process, which is aimed to 
ensure engagement in the review and approval of 
the representative of relevant function, and 
compliance with effective Cisco policies. 
 
 

2. Information on voluntary forms of cooperation 
with the National Tax Administration authorities 
applied by the Taxpayer 
 
The Company did not participate in voluntary forms 
of cooperation with the National Tax Administration 
authorities.  
 

3. Information on the Taxpayer’s performance of 
tax obligations in the territory of the Republic of 
Poland, including information on the number of 
tax scheme (MDR) reports submitted to the 
Head of the National Tax Administration, as 
referred to in Article 86a § 1(10) of the Tax 
Ordinance, per taxes they refer to 
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W roku podatkowym Spółka przekazała Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej informacje o 
schematach podatkowych, o których mowa w art. 
86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w zakresie 
uzgodnień odnoszących się do stosowania 
podatku u źródła:  
• w ramach pomocniczej roli, jaką pełni Spółka w 

ramach grupy kapitałowej Cisco (25 uzgodnień), 
oraz  

• w odniesieniu do wypłaty dywidendy ze Spółki na 
rzecz jej jedynego udziałowca (2 uzgodnienia). 

 
4. 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 z podmiotami 
powiązanymi niebędącymi rezydentami 
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
W roku podatkowym Spółka przeprowadziła 
następujące transakcje z podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop, których 
wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej 
aktywów: 
• świadczenie usług wsparcia sprzedaży i 

marketingu, usług wsparcia technicznego, usług 
zaawansowanych oraz związane z nimi 
rozliczenia pieniężne, 

• wypłata dywidendy. 
 

5. 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 updop 

 
W roku podatkowym Spółka nie podejmowała 
żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących 
mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych Spółki lub jej podmiotów 
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
updop. 
 

6. Informacje o złożonych przez podatnika 
wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji 
podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 
Ordynacji podatkowej 
 
W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków 
o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której 
mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 
 

7. Informacje o złożonych przez podatnika 
wnioskach o wydanie indywidualnej 
interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 
14b § 1 Ordynacji podatkowej 
 
W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków 
o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o 
której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.  
 
 
 
 

In the Fiscal Year, the Company provided the Head 
of the National Tax Administration with MDR 
disclosure reports, as referred to in Article 86a § 
1(10) of the Tax Ordinance, and disclosed 
arrangements which related to WHT application:  
• with respect to the Company’s auxiliary role 

within Cisco Group (25 arrangements); and  
• related to the Company’s dividend distribution to 

its sole shareholder (2 arrangements). 
 
 
 

4. Information on transactions with related 
parties, within the meaning of Article 11a(1)(4) 
of the CIT Act, the value of which exceeds 5% 
of the total balance sheet assets, within the 
meaning of the accounting regulations, 
determined on the basis of the Company’s last 
approved financial statements, including 
transactions with related parties which are not 
tax residents of the Republic of Poland 
 

In the Fiscal Year, the Company carried out the 
following transactions with related parties, within 
the meaning of Article 11a(1)(4) of the CIT Act, the 
value of which exceeded 5% of the total balance 
sheet assets: 
• the provision of sales and marketing support 

services, technical support services, advanced 
services, and related cash settlements, 

• dividend distribution. 
 
 

5. Information on restructuring activities planned 
or undertaken by the Taxpayer, which may 
affect the amount of tax liabilities of the 
Taxpayer or of its related parties within the 
meaning of Article 11a(1)(4) of the CIT Act 
 
 

In the Fiscal Year, the Company did not undertake 
any restructuring activities which may affect the 
amount of tax liabilities of the Company or of its 
related parties within the meaning of Article 
11a(1)(4) of the CIT Act. 
 
 

6. Information on requests filed by the Taxpayer 
for the issuance of a general tax ruling referred 
to in Article 14a § 1 of the Tax Ordinance 
 
 
In the Fiscal Year, the Company did not file a 
request for the issuance of a general tax ruling 
referred to in Article 14a § 1 of the Tax Ordinance. 
 

7. Information on requests filed by the Taxpayer 
for the issuance of an individual tax ruling 
referred to in Article 14b § 1 of the Tax 
Ordinance 
 
In the Fiscal Year, the Company did not file a 
request for the issuance of an individual tax ruling 
referred to in Article 14b of the Tax Ordinance.  
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8. Informacje o złożonych przez podatnika 
wnioskach o wydanie wiążącej informacji 
stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o 
podatku VAT 

 
W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków 
o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której 
mowa w art. 42a ustawy o podatku VAT. 
 

9. Informacje o złożonych przez podatnika 
wnioskach o wydanie wiążącej informacji 
akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 
ustawy o podatku akcyzowym  

 
W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków 
o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której 
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku 
akcyzowym. Działalność Spółki nie podlega 
podatkowi akcyzowemu.  
 

10. 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 updop i na podstawie art. 23v ust. 2 updof 
oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych wydanym na 
podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 
W roku podatkowym Spółka nie dokonywała 
rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 
wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11j ust. 2 updop i na podstawie art. 
23v ust. 2 updof oraz w obwieszczeniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych 
wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji 
podatkowej. Działalność gospodarcza Spółki nie 
zakłada żadnych transakcji ani żadnych powodów, 
dla których rozliczenia podatkowe miałyby mieć 
miejsce na terytoriach lub w krajach stosujących 
szkodliwą konkurencję podatkową. 

8. Information on requests filed by the Taxpayer 
for the issuance of binding rate information 
referred to in Article 42a of the VAT Act 

 
 

In the Fiscal Year, the Company did not file a 
request for the issuance of binding rate information 
referred to in Article 42a of the VAT Act. 

 
9. Information on requests filed by the Taxpayer 

for the issuance of binding excise duty 
information referred to in Article 7d(1) of the 
Excise Duty Act  

 

In the Fiscal Year, the Company did not file a 
request for the issuance of binding excise duty 
information referred to in Article 7d(1) of the Excise 
Duty Act. The Company’s activity is not subject to 
Excise duty.  
 

10. Information on tax settlements made by the 
Taxpayer in the tax haven territories or 
countries specified in implementing acts 
issued pursuant to Article 11j(2) of the CIT Act 
and pursuant to Article 23v(2) of the PIT Act, 
and in the announcement of the minister 
competent for public finance issued pursuant 
to Article 86a § 10 of the Tax Ordinance 

 

 
In the Fiscal Year the Company did not make tax 
settlements in the tax haven territories or countries 
specified in implementing acts issued pursuant to 
Article 11j(2) of the CIT Act and pursuant to Article 
23v(2) of the PIT Act, and in the announcement of 
the minister competent for public finance issued 
pursuant to Article 86a § 10 of the Tax Ordinance. 
Business activity of the Company does not 
presume any transaction or ground for a tax 
settlement in the tax haven territories or countries. 

 


