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1. Wstęp – podstawowe informacje o Spółce, przyjętej strategii biznesowej oraz jej
wpływie na podatki
Niniejszy dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Akamai
Technologies Poland sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Akamai”) w roku podatkowym
rozpoczętym 1 stycznia 2020 r. a zakończonym 31 grudnia 2020 r. (dalej: „FY20”).
Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na
podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych1 i stanowi realizację obowiązku ciążącego na Spółce w związku z wprowadzeniem
przez ustawodawcę ww. przepisu.
Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej Akamai (dalej: „Grupa” lub „Grupa
Akamai”) specjalizującej się w działalności w zakresie usług dostarczania treści (content
delivery network – CDN), usług bezpieczeństwa IT oraz usług związanych z infrastrukturą
zlokalizowaną w chmurze mających na celu umożliwienie klientom szybką, niezawodną
i bezpieczną pracę w Internecie, co w konsekwencji pozwala im ograniczyć koszty związane
z utrzymywaniem kompleksowej infrastruktury sieciowej. Grupa Akamai działa od 1998 r.
i operuje na całym świecie, w ponad 130 różnych krajach.
Spółka prowadzi działalność od 2011 r. i funkcjonuje przede wszystkim jako centrum usług
wspólnych dla podmiotów z Grupy Akamai, w szczególności w obszarze usług
informatycznych, finansowych, HR itp., niemniej jednak świadczy ona również usługi
polegające na sprzedaży produktów Akamai do klientów zewnętrznych. Spółka prowadzi
również działalność badawczo-rozwojową (dalej: „B+R”).
Spółka poczuwa się zobowiązana do tego, żeby przyjęta przez nią strategia biznesowa
i podatkowa zapewniała realizację wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa –
w szczególności z przepisów prawa podatkowego. Akamai dąży do utrzymania swojej
dotychczasowej reputacji rzetelnego podatnika i dobrego „obywatela korporacyjnego”. Żeby
osiągnąć ten cel, Spółka przestrzega wysokich standardów transparentności
i odpowiedzialności. W tym miejscu należy również zauważyć, że Akamai prowadzi działalność
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia, czego warunkiem było
utworzenie 150 miejsc pracy.
W obszarze podatkowym Akamai koncentruje się na ograniczaniu ryzyka podatkowego
poprzez minimalizację wątpliwości wynikających z brzmienia przepisów, czy też praktycznego
podejścia organów podatkowych oraz na wywiązywaniu się ze wszystkich obowiązków z tytułu
danin bezpośrednich, pośrednich i lokalnych w wymaganym terminie i wysokości zgodnie
z obowiązującymi przepisami, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych przez Spółkę
działaniach. Spółka zwraca szczególną uwagę na cel i literę ustaw podatkowych oraz kontekst
społeczny w ramach którego prowadzi działalność.
Wszelkie działania podejmowane przez Spółkę oraz jej pracowników (w tym działania
w obszarze podatkowym) muszą być zgodnie z obowiązującym w Grupie Akamai Kodeksem

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1800, ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”).
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Etyki2 ustanawiającym wymóg postępowania na najwyższym poziomie doskonałości,
uczciwości i rzetelności.
Wskazane powyżej przekonania znajdują bezpośrednie przełożenie również na działania
podejmowane przez Spółkę w obszarze corporate social responsibility, które
w trakcie FY20 polegały one w szczególności na:
1) organizacji w Krakowie „Danny Lewin Community Care Days”, mającego na celu
wsparcie organizacji świadczących pomoc dzieciom;
2) udziale w akcji „Szlachetna Paczka”;
3) udziale w akcji „Zupa na Plantach”;
4) sfinansowaniu posiłków dla pracowników medycznych ze Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie;
5) współorganizacji w Krakowskim biurze Spółki akcji zbiórki krwi;
6) zapewnianiu pracownikom biorącym udział w działalności charytatywnej płatnego
urlopu za czas poświęcony na ww. działalność.
Spółka jest również świadoma odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na
społeczeństwo oraz środowisko naturalne i podejmuje działania mające na celu zapewnienie
zrównoważonego rozwoju. Przejawem powyższego jest m.in. wprowadzenie w Grupie Akamai
w trakcie FY20 polityki „Zero Waste” oraz założenie osiągnięcia do roku 2030 m.in.
następujących celów:
o

prowadzenia działalności w 100% w oparciu o odnawialne źródła energii;

o

zwiększenie efektywności energetycznej prowadzonej działalności o 50%;

o

ograniczenie emisji CO2 wynikającej z prowadzonej przez Spółkę działalności do zera;

o

kontynuacji osiągniętego przez Spółkę poziomu recyklingu wytwarzanych odpadów
elektronicznych (wynoszącego 100%).

2. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie
Spółka posiada wewnętrzne procesy i procedury, których celem jest zapewnienie poprawności
realizacji zobowiązań podatkowych. Akamai prowadzi politykę podatkową charakteryzująca
się niską tolerancją na ryzyko i aktywnie współpracuje z podmiotami specjalizującymi się
w doradztwie podatkowym w celu uzyskania wysokiego stopnia pewności w sprawach
podatkowych.
Obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego realizowane są przez kilkuosobowy
Zespół
Podatkowy
pod
kierownictwem
Senior
Tax
Managera.
Wszyscy
z pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe posiadają odpowiednie
kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań przy zachowaniu zasad
Dostępnym po adresem: https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-codeof-business-conduct-and-ethics.pdf.
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wynikających z Kodeksu Etycznego obowiązującego w Spółce. Spółka dokłada wszelkich
starań oraz podejmuje wszelkie działania mające na celu uniknięcie sytuacji, których skutkiem
mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych
zarówno w roli podatnika jak i płatnika poszczególnych podatków. Co do zasady, każda
komórka organizacyjna Spółki, której działalność może mieć wpływ na obowiązki podatkowe
Spółki – w tym w szczególności Zespół Podatkowy – działa w oparciu o wewnętrzny zestaw
dobrych praktyk, procedur i procesów. Obejmują one w szczególności następujące obszary
tematyczne:
•

właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź
niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych;

•

właściwe ujmowanie i kwalifikowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań
w rozliczeniach podatkowych;

•

właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych
zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych
niezbędnych pism;

•

wszelkie inne niezbędne i odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory
zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłową realizację
obowiązków i zobowiązań podatkowych.

Przy czym następujące procedury obowiązujące w Spółce zostały spisane:
•

procedury weryfikacji i wyboru kontrahentów na potrzeby dochowania wymogów
wynikających z obowiązku dokonywania płatności na rachunki bankowe wskazane na
tzw. Białej liście podatników;

•

procedury odnośnie do obowiązków z zakresu MDR (tzw. Procedura MDR);

•

procedury stanowiące realizację obowiązków wynikających z przepisów szczególnych
– w szczególności procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy na podstawie ustawy
AML oraz procedurę określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
(przyjęte na poziomie globalnym w ramach całej Grupy Akamai).

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zmierzenie się
z obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej
przez Spółkę działalności. Wszystkie procedury oraz zasady działania podlegają regularnej
rewizji, tak aby dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych
oraz w jej otoczeniu biznesowym i wewnątrz organizacji oraz przygotować ją na wypadek
wystąpienia sytuacji wyjątkowych. Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe
i prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.
Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju
programów i narzędzi informatycznych wspomagających i usprawniających ich pracę.
W związku z częstymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce, jak również podejścia
w zakresie ich interpretacji, wszyscy pracownicy Spółki odpowiedzialni za obszar podatkowy
obowiązani są do systematycznego, bieżącego pogłębiania wiedzy z zakresu podatków,
stosownie do wykonywanych przez nich zadań. Spółka aktywnie zachęca pracowników do
udziału w szkoleniach zewnętrznych – w tym z zakresu podatków i rachunkowości – poprzez
posiadanie programu finansowania kosztów takich szkoleń.
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3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
W trakcie FY20 roku Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w
zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej3.
Spółka wyznaczyła w swoich strukturach Zespół Podatkowy pod kierownictwem Senior Tax
Managera wyznaczony do kontaktów z urzędami i organami podatkowymi.

4. Informacje 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, o
których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki,
których dotyczą
Na Spółce, jako polskim rezydencie podatkowym, ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek
podatkowy w podatku CIT. Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznanie
podatkowe za FY20. Spółka w trakcie FY20 prowadziła działalność B+R i w związku z
powyższym korzystała z ulgi na działalność B+R o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.
Spółka posiada również Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
specjalnej
strefy
ekonomiczniej,
w
związku
z
którym
korzysta
z zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Spółka dochowuje obowiązków wynikających
z regulacji dotyczących cen transferowych.
Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana
w Polsce jako podatnik VAT czynny. W trakcie FY20 Spółka co miesiąc, w ustawowym
terminie, składała deklaracje VAT (do września 2020 r.) oraz Jednolite Pliki Kontrolne,
zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości
VAT naliczonego. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT
Spółka dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności w
oparciu o przyjętą w tym zakresie procedurę.
W trakcie FY20 Spółka dokonywała również pojedynczych transakcji (niezwiązanych
z głównym przedmiotem jej działalności) w związku z którymi zobowiązana była do uiszczenia
cła. W ww. zakresie Spółka korzystała z usług agencji celnej.
W trakcie FY20 Spółka była również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych
(dalej: „PIT”): obliczała, pobierała i wpłacała zaliczki na PIT od określonych wypłat
dokonywanych przez Spółkę na rzecz osób fizycznych na zasadach i w terminie określonym
w Ustawie o PIT4, jak również przekazywała do urzędu skarbowego jak i podatników stosowne
formularze. W związku z pełnieniem funkcji płatnika wskazanej powyżej, Spółka realizowała
dotyczące jej obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnienia
funkcji płatnika PIT w terminach i na zasadach w nich przewidzianych
3

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.; dalej:
„Ordynacja Podatkowa”).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1128, ze zm.; dalej: „Ustawa o PIT”).
4
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W trakcie FY20 spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej
informacji o schematach podatkowych. Jednocześnie Spółka zaznacza, że analizowała
dokonywane transakcje oraz podejmowane czynności pod kątem zaistnienia obowiązku
składania informacji o schematach podatkowych.

5. Transakcje 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 podmiotami niebędącymi rezydentami
podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
W trakcie FY20 Spółka była stroną następujących transakcji kontrolowanych podlegających
obowiązkowi dokumentacyjnemu ustalonemu na podstawie art. 11k-11l Ustawy o CIT:
1) usługi wsparcia serwisowego świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotu
powiązanego z siedzibą w Szwajcarii;
2) usługi inżynieryjne świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z
siedzibą w USA oraz w Szwajcarii;
3) rozliczenia związane z uczestnictwem w Grupowym programie akcji motywacyjnych
oraz pracowniczych z podmiotem powiązanym z siedzibą w USA.
Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

6. 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 ustawy o CIT
Spółka w trakcie FY20 roku nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań
restrukturyzacyjnych, w tym takich, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych. Spółka nie realizowała istotnych inwestycji
i nie uczestniczyła w transakcjach, które wykraczałyby poza zakres jej bieżącej działalności.
Spółka nie wyklucza jednak realizacji inwestycji w przyszłych latach działalności Spółki.

7. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego, ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej
informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej
W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka
występuje z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wiążące
informacje stawkowe czy akcyzowe. W trakcie FY20 Spółka nie zidentyfikowała wątpliwości w
zakresie interpretacji prawa podatkowego, wobec czego nie zwróciła się do właściwych
Organów Podatkowych z ww. wnioskami.
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8. 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 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
W trakcie FY20 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję wymienionych poniżej.

Wykaz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 599)
oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 600).
Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w
następujących krajach oraz terytoriach:
1)Księstwo Andory;
2)Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
3)Antigua i Barbuda;
4)Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
5)Królestwo Bahrajnu;
6)Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej;
7)Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
8)Wspólnota Dominiki;
9)Grenada;
10)Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
11)Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
12)Republika Liberii;
13)Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
14)Republika Malediwów;
15)Republika Wysp Marshalla;
16)Republika Mauritiusu;
17)Księstwo Monako;
18)Republika Nauru;
19)Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
20)Republika Panamy;
21)Niezależne Państwo Samoa;
22)Republika Seszeli;
23)Saint Lucia;
24)Królestwo Tonga;
25)Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych.
26)Republika Vanuatu.
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Lista krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do
celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w
wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. (M.P.2021.940) wydanym na podstawie art. art. 86a § 10
Ordynacji podatkowej.
1. Republika Fidżi
2. Guam
3. Republika Palau
4. Republika Trynidadu i Tobago
5. Samoa Amerykańskie
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