
 

 
 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000811198 

NIP: 521-32-07-288, REGON: 015218598 
Kapitał zakładowy: 3 805 500,00 zł 

 

Informacja o realizowanej przez ATOS Poland Global Services  
Sp. z o.o. strategii podatkowej za 2021 r. 

I. Informacje ogóle  

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona na podstawie 
art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Atos Poland Global Services Sp. z o.o. NIP 5213207288 (dalej ATOS PGS, Spółka,) 
zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o realizowanej strategii podatkowej 
wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 27c ust. 1 w zw. ust. 4 i w zw. z art. 27b 
ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych..   

ATOS PGS jest jednym z największych podmiotów istniejących na polskim rynku 
informatycznym, będącym członkiem międzynarodowej Grupy Atos. 

Spółka pełni w Grupie Atos funkcję tzw. centrum kompetencji informatycznych, a jej 
bezpośrednimi klientami sa głównie inne spółki z Grupy, podzlecające Atos PGS wykonanie 
określonego zakresu usług projektowych. Końcowymi klientami, na rzecz których świadczone 
są usługi projektowe przez Spółkę, są globalne podmioty działające m.in. w sektorze 
telekomunikacyjnym, finansowym czy energetycznym, a także podmioty administracji 
publicznej. 

Atos PGS zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem rozwiązań informatycznych, oferuje usługi 
zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych, outsourcingiem i 
doradztwem w zakresie IT.  

Grupa Atos, globalnie jak i w Polsce, podejmuje działania w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu, angażując się w akcje na rzecz społeczności lokalnych takie jak 
szkolenia z narzędzi informatycznych, działania na rzecz ochrony środowiska czy wzrostu 
bezpieczeństwa w sieci.  

Odpowiedzialność i etyczne postępowanie jest widoczne również w strategii gospodarczej 
oraz w podejściu do kwestii podatkowych. Zgodnie z przyjętą globalną polityką, podmioty 
wchodzące w skład Grupy, zobowiązane są do pełnego przestrzegania obowiązującego prawa 
i praktyki podatkowej w krajach, w których Grupa prowadzi działalność. W związku z tym, 
podatki są płacone w jurysdykcjach, w których generowane są zyski wynikające z prowadzonej 
działalności gospodarczej. Strategie podatkowe podmiotów z Grupy realizowane są zgodnie z 
krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi zasadami i standardami, a także 
z zastosowaniem zasad OECD do transakcji w ramach Grupy. 

II. Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawa podatkowego 

ATOS PGS, w ramach przyjętych zasad postępowania podejmuje działania mające na celu 
zabezpieczenie przed ryzkiem podatkowym. ATOS PGS przestrzega przepisów prawa 
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podatkowego analizując skutki podatkowe dokonywanych czynności biznesowych oraz 
zarządzając zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.  

W ramach tego zarządzania, ATOS PGS stosuje procesy i procedury mające na celu 
doprowadzenie do tego, aby składane deklaracje i informacje podatkowe stanowiły 
odzwierciedlenie działalności gospodarczej ATOS PGS.  

Procesy i procedury te dotyczą pracy nie tylko działów księgowych, które są odpowiedzialne 
za kalkulację zobowiązań podatkowych Spółki, ale również innych jednostek biznesowych, 
których działalność wpływa w sposób najbardziej istotny na proces rozliczeń podatkowych 
związanych z działalnością ATOS PGS, w szczególności w zakresie przekazywania czy 
ustalania danych mających wpływ na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków 
podatkowych, a także zbierania wymaganych przez przepisy prawa dokumentów. Spółka 
wdrożyła procedury odpowiadające jej specyficznym potrzebom biznesowym i tak. np. Atos 
PGS posiada procedurę dotyczącą szczegółowych zasad rozliczania kosztów dla celów 
korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.  

Odpowiedzialność za procesy dotyczące różnych podatków są przydzielane właściwym 
osobom w Spółce. Osoby te posiadają odpowiednie kompetencje oraz dodatkowo uczestniczą 
w szkoleniach mających na celu aktualizację i podnoszenie ich wiedzy podatkowej. 
Przeprowadzane są również procesy kontrolne, tak aby zapewnić w jak największym stopniu 
prawidłowość rozliczeń. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację obowiązków 
podatkowych wykonują również działania mające na celu przekazywanie wiedzy podatkowej 
wewnątrz danej organizacji, w szczególności poprzez przekazywanie wytycznych, 
informowania o zmianach podatkowych lub też przeprowadzanie dedykowanych szkoleń.  

Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad realizacją funkcji podatkowej w danej organizacji. Zarząd 
jest informowany o najważniejszych kwestiach podatkowych oraz uczestniczy w 
podejmowaniu najważniejszych decyzji podatkowych. Funkcja podatkowa jest pod bieżącym 
nadzorem wykwalifikowanych osób, zajmujących miedzy innymi stanowiska: Głównego 
Księgowego, Tax Managera oraz Dyrektora Finansowego.  

W ramach przyjętego podejścia podatkowego ATOS PGS staraja się wyeliminować kwestie, 
które mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. W tym celu Spółka podejmuje 
działania adekwatne do potencjalnego ryzyka podatkowego. W szczególności, Spółka 
dokonuje wewnętrznych analiz oraz ocen ryzyka. Ponadto, ATOS PGS współpracuje z 
zewnętrznymi doradcami, którzy w ramach swojej wiedzy eksperckiej doradzają przy 
implementacji skomplikowanych projektów podatkowych jak też przy ustaleniu skutków 
podatkowych bieżących czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej. 
ATOS PGS występuje również z wnioskami o interpretacje indywidualne prawa podatkowego 
w najbardziej istotnych i problematycznych kwestiach związanych z rozliczeniami 
podatkowymi.  

W ramach zarządzania ryzkiem podatkowym monitorowane są zmiany w przepisach prawa 
podatkowego. Jeśli po takiej weryfikacji okaże się, że planowane zmiany podatkowe mają 
wpływ na działalność Spółki, to zawiadamiane są odpowiednie jednostki biznesowe a 
następnie stosowne zmiany są implementowane w procesach i procedurach. Spółka dba 



 

 
 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000811198 

NIP: 521-32-07-288, REGON: 015218598 
Kapitał zakładowy: 3 805 500,00 zł 

 

również o aktualizację narzędzi informatycznych wykorzystywanych do dokonywania rozliczeń 
podatkowych.  

Powyższe oznacza, że ATOS PGS  ma niski tzw. apetyt na ryzyko podatkowe. Przyjęte 
rozwiązania i zastosowane narzędzia wspierają nadzór nad kwestiami podatkowymi oraz 
przyczyniają się do wzrostu poprawności danych podatkowych. 

Z uwagi na dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka podejmuje działania 
mające na celu zapewnienie prawidłowości ustalania cen transferowych. Ceny transferowe są 
ustalane zgodnie z prawem krajowym oraz wytycznymi grupy pozostającymi w zgodzie z 
OECD. W tym zakresie Spółka również korzystaja ze wsparcia profesjonalnych podmiotów 
doradczych.  

ATOS PGS nie dokonuje transakcji, które nie mają związku z prowadzoną działalnością 
biznesową lub które mają na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. Jest to spójne 
z podejściem całej Grupy, w której zakazane jest tworzenie rozwiązań, które mogłyby 
prowadzić do uzyskania korzyści podatkowych, niezamierzonych w przepisach prawa 
podatkowego i nieposiadających uzasadnienia biznesowego.  

Z uwagi na to, że kwestie podatkowe traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności całej 
Grupy, w Grupie została stworzona globalna funkcja podatkowa, która zajmuje się  
zapewnieniem jednolitego podejścia do kwestii podatkowych oraz weryfikacją działań 
poszczególnych jednostek i wsparciem w kwestiach transgranicznych.  

III. Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała dobrowolnej formy współpracy z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania). 

Spółka, w przypadku otrzymania zapytania ze strony organów podatkowych, udzielała 
rzetelnych odpowiedzi oraz dostarczała wymagane dokumenty czy informacje.  

IV. Informacje odnośnie do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski 
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 
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ATOS PGS dokłada wszelkich starań, aby być rzetelnym podatnikiem i płatnikiem oraz aby 
podejmować odpowiedzialne i uczciwie działania we wszystkich kontaktach z organami 
podatkowymi. 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i płaci tu wszystkie wymagane prawem 
podatki.  

Na ATOS PGS, ciążył obowiązek obliczenia, pobrania, i wpłaty podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz zaliczek na ten podatek. 

Spółka, jako płatnik podatku u źródła, dokonywała analizy charakteru świadczeń, za które 
wypłacała  wynagrodzenie i w razie konieczności, dokonywała potrącenia i wpłaty podatku na 
konto odpowiedniego urzędu skarbowego.  

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT, w związku z czym dokonywała rozliczeń w tym 
podatku.  

Spółka była również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikiem 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

W razie konieczności były płacone inne podatki i opłaty jak np. podatek od czynności 
cywilnoprawnych czy opłata skarbowa.  

ATOS PGS terminowo składał wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje 
podatkowe oraz terminowo płacił wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych.   

W razie potrzeby, Spółka  dokonuje odpowiednich korekt składanych informacji i deklaracji 
doprowadzając swoje rozliczenia do zgodności z prawem.  

W 2021 r. ATOS PGS nie złożył informacji o schematach podatkowych (MDR-1), składał 
wyłącznie informacje o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3). 

V. Informacje 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 

Transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości wskazanej powyżej dotyczą podstawowej 
działalności Społki oraz są związane z wyspecjalizowanymi funkcjami, jakie ATOS PGS pełnią 
w ramach Grupy Atos. 

Transakcje 

Sprzedaż usług projektowych w zakresie IT  

Zakup usług IT (programowanie i prace projektowe) oraz zakup usług wsparcia procesów 
biznesowych  

Transakcje o charakterze finansowym (udział w systemie zarządzania płynnością finansową 
Grupy Atos (cash-pooling) 
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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 

Zasadniczo ATOS PGS, nie podejmowałw 2021 r. działań o charakterze restrukturyzacyjnym. 

W 2023 r. w Grupie Atos planowane są działania reorganizacyjne wynikające ze zmiany 
modelu biznesowego działalności grupy (wydzielenie dwóch segmentów działalności 
biznesowej). Przeprowadzenie powyższej reorganizacji jest równiez planowane w ATOS PGS, 
zmiany te  według wiedzy Zarządu nie wpłyną istotnie na oganiczenie zakresu działalności 
Grupy Atos w Polsce. 

VII. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji i wiążących informacji  

W roku podatkowym obejmującym 2021 r. zostały złożone następujące wnioski: 

Wniosek o wydanie: Liczba  

ogólnej interpretacji podatkowej 0 

interpretacji przepisów prawa podatkowego 2 

wiążącej informacji stawkowej 0 

wiążącej informacji akcyzowej 0 

VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub 
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

ATOS PGS, nie dokonywał rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w 
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową ani nie dokonuje rozliczeń 
podatkowych na tych terytoriach lub w tych krajach. 


