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Wykaz skrótów i definicji: 
Podatnik, Spółka  Majorel Polska Sp. z o.o. 

Grupa Majorel Group Luxembourg S.A. 

Ustawa o PDOP Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2021 

r., poz. 1800 z zm.) 

Ordynacja podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1325, z zm.) 

Ustawa o VAT  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106, z zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351, z zm.) 

Szef KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

Rok podatkowy  Rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.  

 

Niniejszą informację sporządzono w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 27c ust. 1 w 

związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP. Treść informacji powinna być interpretowana z 

uwzględnieniem podstawy jej sporządzenia. 

 

Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln 

EUR osiągniętych w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., jest 

zobowiązana do sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 

finansowy (podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającej informacje określone w art. 

27c ust. 2 ustawy o PDOP. 

Tym samym, Spółka przekazuje informacje o: 

1) stosowanych przez Spółkę:  

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 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; 

3)  

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, 

których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania 
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finansowego spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) 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 ustawy o PDOP;4) złożonych przez Spółkę 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 podatku od towarów i usług; 

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.); 

5) dokonywanych rozliczeniach podatkowych Spółki 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 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym 

na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 

Niniejsza informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej stanowiącej zasób Spółki, pod 

adresem:https://pl.majorel.com/poznaj-majorel/biznesowa-odpowiedzialnosc/ 
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1. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących 

zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

i zapewniających ich prawidłowe wykonanie  

 

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług związanych z działalnością 

centrów telefonicznych (contact center). Powyższe usługi obejmoują w szczególności działania 

dotyczące obsługi procesów biznesowych u kontrahentów (outsourcing), w formie telefonicznej obsługi 

klienta (połączenia przychodzące i wychodzące, obsługa back office).  

 

Spółka posiada wewnętrzne zasady mające zapewnić zgodność z przepisami oraz wypełnianie 

wszelkich obowiązków, w tym podatkowych. Priorytetem w Majorel jest działanie w ramach wewnętrznej 

oraz zewnętrznej kontroli, która zapewnia zgodność z krajowymi przepisami i minimalizuje ryzyko 

potencjalnych sporów z organami administracji podatkowej.  Zgodnie przyjętym Kodeksem 

Postępowania, deklarowane przez Spółkę cele dotyczące sukcesu biznesowego uwzględniają 

stosowanie się Podatnika do obowiązujących regulacji prawnych. Wszelkie  transakcje dokonywane 

przez Spółkę są uzasadnione celami biznesowymi i nie mają na celu uniknięcia bądź zmniejszenia 

zobowiązań podatkowych. Jednocześnie Spółka dochowuje należytej staranności w celu uniknięcia 

takich sytuacji w przyszłości. 

 

Przy realizacji swoich obowiązków podatkowych Spółka stara się kierować takimi celami jak: 

• Przestrzeganie obowiązującego prawa  

• Przeciwdziałanie ewentualnym ryzykom po stronie osób reprezentujących Podatnika 

• Odpowiednie zarządzanie ryzykiem i kierowanie się normami etycznymi przy ponoszeniu 

obciążeń publicznoprawnych. 

• Otwartość i transparentność przy współpracy z organami podatkowymi  

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

kapitałowej, do której należy Spółka. 

• Zgodność  z dynamicznie zmieniającym się  regulacjami podatkowymi 

 

W związku z powyższym struktura organizacyjna Spółki została zorganizowana tak, aby zapewnić 

odpowiedni poziom monitorowania, raportowania i kontroli w celu zabezpieczenia Spółki przed 

ewentualnym ryzykiem podatkowym. 

 

W trakcie Roku podatkowego Spółka prawidłowo i terminowo wywiązywała się z obowiązków 

wynikających z prawa podatkowego w zakresie dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Spółka 

dokonywała wszelkich starań, aby rzetelnie i terminowo obliczać i uiszczać należności publicznoprawne, 

ujawniać wszelkie wymagane przez prawo informacje oraz wdrażać wszelkie niezbędne procesy i 

procedury pozwalające na realizację strategicznych celów podatkowych. 

 

Podatnik w Roku podatkowym realizował obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
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w szczególności w zakresie: 

− Podatku dochodowego od osób prawnych; 

• Spółka była rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej i w konsekwencji rozliczała 

podatek dochodowy od osób prawnych w związku z prowadzoną działalnością na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

• Spółka wywiązywała się z obowiązków w zakresie składania deklaracji i dokonywała 

płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, 

− Spółka sporządziła dokumentacje cen transferowych oraz złożyła oświadczenie o sporządzeniu 

lokalnej dokumentacji cen transferowych za Rok podatkowy, 

− Podatku dochodowego od osób fizycznych 

• Spółka była płatnikiem podatku od osób fizycznych oraz rozliczała podatek zgodnie z 

odpowiednimi przepisami, 

− Podatku od towarów i usług – Spółka działała w charakterze czynnego podatnika VAT i 

rozliczała podatek VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

Spółka posiada wewnętrzne struktury w celu zarządzania rozliczeniami w zakresie zobowiązań 

podatkowych. W Spółce działają wyspecjalizowany zespół, który czuwa nad bieżącym wypełnianiem 

wszelkich obowiązków podatkowych. Spółka współpracuje również z zewnętrznymi doradcami 

podatkowymi, którzy na bieżąco analizują ewentualne wątpliwości interpretacyjne Spółki w zakresie 

prawa podatkowego. W formie wsparcia procesu decyzyjnego Spółka w razie potrzeby Spółka 

korzystała z porad zewnętrznych doradców. 

 

W Spółce obowiązują procedury pozwalające na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego, w ramach których sformalizowaną, spisaną formę przybrały m.in.: 

globalna procedura w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz procedura w 

zakresie podatku u źródła. Ponadto, Spółka jako członek międzynarodowej korporacji stosuje grupowe 

wytyczne, które mają zapewnić  zgodność z obowiązującymi regulacjami podatkowymi. 

 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami KAS 

 

Spółka jest otwarta na współprace z organami podatkowymi - w tym organami KAS - opierając ją na 

uczciwości, wzajemnym zaufaniu, szacunku i sprawiedliwości. 

 

Spółka dokłada wszelkich starań w celu rozwiązywania rozbieżnych stanowisk dzięki skutecznej 

komunikacji i transparentności.. 

 

W przypadku braku wypracowania rozwiązania w zakresie odmiennych stanowisk, Spółka dopuszcza 

możliwość wstąpienia w spór z organami. 

 

3. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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Schematy podatkowe 

 

Spółka nie zidentyfikowała schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu do Szefa KAS, tym 

samym nie dokonała w tym zakresie żadnego zgłoszenia w Roku podatkowym.. 

 

W sytuacji w której powstanie taka konieczność, Podatnik zaraportuje schemat podatkowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami rozdziału 11a Ordynacji Podatkowej. 

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w zakresie cen transferowych 

 

Podatnik dokłada wszelkich starań, aby rozliczenia wewnętrzne były zgodne z przepisami i praktyką w 

obszarze cen transferowych – zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. 

 

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie 

sprawozdania finansowego Spółki w Roku podatkowym wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

92.217.000 zł. Tym samym, 5% wskazanej wyżej kwoty wynosi: 4.610.850 zł. 

 

Spółka w Roku podatkowym dokonywała z podmiotami powiązanymi transakcji przekraczających 

wartość 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, tj.: 

 

• Transakcje w zakresie świadczenia usług przetwarzania danych na rzecz podmiotu z Irlandii 

Arvato Finance Services Limited o łącznej wartości 103.112.208,10 zł (powiązania kapitałowe 

pośrednie); 

• Transakcje w zakresie świadczenia usług przetwarzania danych na rzecz podmiotu z Holandii 

Majorel Holding Nederland BV o łącznej wartości 21.208.160,39 zł (powiązania kapitałowe 

pośrednie); 

• Transakcje w zakresie świadczenia usług przetwarzania danych na rzecz podmiotu z Niemiec 

Majorel Munster GmbH o łącznej wartości 34.137.823,03 zł (powiązania kapitałowe pośrednie); 

• Transakcje w zakresie nabywania usług call center od Administration Personnel Services  sp. z 

o.o. o łącznej wartości 48.238.103,71 zł (powiązania kapitałowe bezpośrednie). 

 

Informacja o restrukturyzacji 

 

Spółka w Roku podatkowym nie planowała i nie podejmowała działalności restrukturyzacyjnej1 mogącej 

mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych. 

 

 
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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Informacja o interpretacjach podatkowych, wiążącej informacji stawkowej oraz akcyzowej 

 

Spółka w Roku podatkowym nie występowała do organów podatkowych z wnioskiem o: 

− ogólne interpretacje podatkowe, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 

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

− wiążących informacji stawkowych, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT; 

− wiążących informacji akcyzowych, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym. 

 

4. Informacja o rozliczeniach podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową 

 

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 i 

na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 

86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

 

W sytuacji w której Spółka nawiązałaby relacje z takim podmiotem, Spółka zastosuje mechanizmy 

mające na celu zapewnienie pełnej transparentności w odniesieniu do ustalonych zasad współpracy. 
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